
6. SINIF 2. ÜNİTE 
NAMAZ İBADETİ 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
 
1- Sabah namazı – Öğle namazı – İkindi namazı - Akşam namazı Yukarıdaki 
namazların rekat sayılarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir. 
A- l – ll – lll – lV   B- l – lV – lll – ll 
C- lV – l – lll- ll   D- Vl – lll – ll – l 
 
2- Günlük namazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Sabah namazı 4 rekâttır.  
b) Vitir namazı yatsıdan sonra kılınır. 
c) Akşam namazının önce sünneti kılınır. 
d) İkindi namazının son sünneti yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3- Bir namazın vaktinde kılınmasına ve vakti geçtikten sonra kılınmasına ne 
denir? 
A- Eda ve Kaza   B- Kaza ve kefaret C- Farz-Vacip D- Eda-Sela 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sabah namazının farzı 4 rekâttır.  B) Öğle namazının farzı 4 rekâttır. 
C) İkindi namazının farzı 4 rekâttır.  D) Yatsı namazının farzı 4 rekâttır 
.  
5- Aşağıdaki namazlardan hangisinin farz bölümü üç rekâttır. 
A- Sabah  B- İkindi   C- Cuma   D- Akşam 
 
6- Namazların kıyam kıraat rüku ve secdeden oluşan her bir bölümüne 
rek’at denilmektedir. Bir gün içinde toplam 40 rek’at namaz kılmaktayız. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde rek’atlerle ilgili  yanlış bir bilgi vardır? 
a)tüm namazların ilk rek’atlarının kılınışı aynıdır. 
b)yatsı namazı toplam 13 rek’attır. 
c)namazların her rek’atında okunan tek sure fatiha suresidir. 
d)subhaneke duası her rek’atte mutlaka okunmalıdır. 
 
 
7- Aşağıdaki namazlardan hangisinin rekât sayısı diğerlerinden farklıdır. 
A- Sabah namazının sünneti     B- Cuma namazının farzı 
C- Öğle namazının son sünneti    D- Akşam namazının farzı 
 
1 Namaza başlarken  Allâhu ekber 
2 Rükûda     Subhâne rabbiye’l-a’lâ 
3 Rükûdan doğrulurken Sübhane rabbiyel azim 
4 Secdede    Semiallâhu limen hamideh 
5 Selâm verirken    Esselâmu aleyküm ve rahmetullâh 
8- Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A) 1 – 3 – 4 B) 2 - 3 – 4 C) 3 – 4 – 5 D) 1- 4 – 5 
 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi cemaatle birlikte kılınan namazın faydalarından 
biri değildir. 
a) Dindarlığımızı başka insanlara ispatlama fırsatı verir. 
b) Kardeşlik bilincini geliştirir ve yardımlaşmayı artırır  
c) Toplumda güçlü bağlar kurulmasını sağlar.  
d) Namazın sevabını kat kat artırır.  
 
9-  “Cemaatle namaz kılmak için, zengin,fakir,çoban,çiftçi, işsiz,esnaf vb.. 
meslek sahibi insanların bir araya gelmesi, tanışması,sevinçlerini ve 
dertlerini paylaşması...”, namazın insana kazandırdığı  davranışların 
hangisine bir  örnektir? 
A) İnsana temizlik alışkanlığı kazandırır. 
B) Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir. 
C) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir. 
D) İnsanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. 
 
10- İslam’da Cuma ve bayram namazlarının cemaat halinde topluca 
kılınması zorunludur. Cemaatle namaz kılmanın sağladığı yararlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez. 
A- Müslümanlar birbirlerinin sevinç ve üzüntülerinden haberdar olurlar.. 
B- Müslümanlar birbirlerinin maddi desteğiyle moral bulurlar. 
C- Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirir. 
D- Müslümanlar eksikliklerini giderme, hatalarını düzeltme fırsatı elde 
ederler. 

 
 
 
 
 
 
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cuma Namazı için doğru değildir. 
A- Cemaatle kılınır, kazası yoktur.  B- Kadın erkek her Müslüman farzdır. 
C- Yolcu olanlar kılmayabilir.   D- Hutbe okunur. 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazıyla ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) 10 rekattir. 
b) İlk dört rekâtı ilk sünneti, sonraki iki rekatı farzı ve son dört rekatı son 
sünnetidir  
c) Öğle namazı vaktinde kılınır. 
d) Cuma namazı kılanların öğle namazı da kılması gerekir 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi teravih namazıyla ilgili olarak söylenemez? 
a) Sadece Ramazan ayında kılınır  
b) Dört rekâtta veya iki rekâtta bir selâm verilerek kılınır  
c) Yatsı ile vitir namazları arasında kılınır  
d) Sadece erkekler kılabilir 
 
14- Teravih namazı ne zaman kılınır. 
a-)Yatsı ile vitir arasında   b-)Akşam namazında 
c-)Bayram namazında    d-)Öğle namazında 
 
15- Semih arkadaşlarına, “Dün babamla camide namaz kıldım. İmam bize; 
Ramazan ayı boyunca kılacağımız bu namazın uzun olduğunu, yatsıdan 
sonra kılınacağını bu nedenle acele etmememiz gerektiğini belirtti, dedi. 
Parçada, Semih hangi namazı tarif etmeye çalışıyor? 
A) Cuma namazını    B) Teravih namazını  
C) Bayram namazını   D) Cenaze namazını 
 
16- Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir. 
A- Cemaatle kılınır, kazası yoktur. B- Yılda iki defa kılınır. 
C- Rükûsuz secdesiz bir namazdır. D- Hutbe okunur. 
 
17- Bayram namazı yılda kaç defa kılınır ve kaç rekâttır. 
A- 2 defa—3 rekat   B- 2 defa—4 rekat 
C- 2 defa—2 rekat   D- 2 defa—Rükusuz secdesiz 
 
18- Aşağıdakilerden hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir. 
A- Hutbe okunması     B- Aynı vakitte kılınmaları  
C- Yılda iki defa kılınmaları   D- Farz oluşları 
 
19- Müslümanların bir kısmının yapmasıyla diğer Müslümanların yapmak 
zorunda kalmadıkları ibadetlere “farzı kifaye” denir. Aşağıdakilerden 
hangisinin hükmü farzı kifayedir. 
A- Cenaze namazı kılmak  B- Ramazan orucu tutmak 
C- Cuma namazı kılmak   D- Zekat vermek 
 
20- Alinin çok sevdiği komşusu Ahmet amcası vefat etmişti. Ali, Ahmet 
Amca’nın cenaze namazına katıldı. Namaz kılarken tekbirlerden sonra 
aşağıdaki dua ve sureleri okudu. Ali hangi bölümde yanlışlık yapmıştır? 
A) 1. Tekbir Sübhaneke Duası  B) 2. Tekbir Fatiha Suresi 
C) 3. Tekbir Rabbena Duaları   D) 4. Tekbir Selam 
 
21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi cenaze namazı için doğru değildir. 
A- Farzı kifayedir.      B- Rükûsuz ve secdesiz bir namazdır. 
C- Yetişemeyen kaza eder.   D- Ayakta kılınır. 
 
22- Aşağıdaki namazların hangisinin kılınması için kesin bir vakit 
belirtilmemiştir. 
A- Cenaze namazı  B- Cuma Namazı  
C- Bayram Namazı   D- Teravih Namazı 
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İlk Sünnet 2 4 4 ----- 4 

Farz A B 4 C 4 

Son sünnet ----- 2 ----- 2 D 



 
 
 
 
 


