NAMAZ ÜNİTESİ ÖZETİ
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1- Namazla ilgili iki ayet ve iki hadis yazınız.
“Namazı kılın, zekâtı verin ve rukû edenlerle birlikte rukû edin.” (Bakara/ 43)
“…Namazı dosdoğru kılın; Çünkü namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” (Nisâ /103)
“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” (Tirmizî, Tahâret, 4 )
“...Bu dinin başı İslam’dır, direği namazdır...” (Tirmizi, İman 8)
2- Namaz kelimesi Kur’an’da hangi kelime ile ifade edilir, yaklaşık kaç defa geçer?
Namaz, Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir. Kur’an’da yaklaşık 100 defa geçer.
3- Namazın davranışlarımız üzerindeki etkisini açıklayınız.
Namaz kötü davranışları engeller, güzel davranışlı olmayı sağlar.
4- Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırınız
Farz Namazlar: Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlara farz namazlar denir.
Vacip Namazlar: Hükmü, farz kadar açık ve kesin olmamakla birlikte kılınması emredilen namazlardır.
Nafile Namazlar: Farz ve vacibin dışında Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.
5- Namaz abdestinin farzlarını yazınız.
Yüzü yıkamak
Elleri dirseklerle beraber yıkamak
Başın dörtte birini mesh etmek
Ayakları topuklarla beraber yıkamak
6- Boy abdestinin farzlarını yazınız.
Ağıza su vermek
Buruna su vermek
Bütün bedeni yıkamak
7- Teyemmümün farzlarını yazınız.
Niyet etmek
Elleri temiz toprağa vurup yüzü mesh etmek, elleri temiz toprağa vurup kolları mesh etmek.

8- Namazın dışındaki farzları yazınız.
1. Hadesten Tahâret: Abdest veya boy abdesti almak
2. Necâsetten Tahâret: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir.
3. Setr-i Avret: Örtülmesi gereken yerleri örtmek,
4. İstikbâl-i Kıble: Namazı kılarken Kâbe’nin olduğu yöne doğru dönmektir.
5. Vakit: Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması,
6. Niyet: Hangi namazın kılınacağına niyet etmektir.

9- Namazın içindeki farzları yazınız.
1. İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiri,
2. Kıyam: Namazda ayakta durmak,
3. Kıraat: Namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den yeterli miktarda sure veya ayetler okumaktır.
4. Rükû: Namazda eğilmek, rukuya gitmek
5. Secde: Namazda alnı, burnu, yere koymak,
6. Kâde-i Âhire: Son oturuş. Namazın sonunda en az “Ettehiyyaüt” duasını okuyacak kadar oturmak
10- Ezan ve kamet hakkında bilgi veriniz.
Namaz vakitlerini Müslümanlara bildirmek için yapılan çağrıya ezan denir. Ezan okuyan görevliye
müezzin denir. Ezanın sözlerini ilk defa rüyasında Abdullah. b. Zeyd görmüştür. Farz namazlardan
önce erkeklerin kamet getirmesi sünnettir.
11- Günlük beş vakit namazın rekat sayılarını yazınız
Sabah namazı : 4 rekat (2+2)
Öğle namazı : 10 rekat (4+4+2)
İkindi namazı : 8 rekat (4+4)
Akşam namazı: 5 rekat (3+2)
Yatsı namazı : 10 rekat (4+4+2)
Vitir namazı : 3 rekat

12- İki rekatlık bir namazın kılınışını açıklayınız.
Niyet ve tekbir
Sübhaneke duası
Euzu besmele + Fatiha+ ek sure
Tekbir ve Ruku (Sübhane rabbiyel azim)
Semiallahu limen hamideh + Rabbena lekel hamd
Tekbir + secde (Sübhane Rabbiyel ala)
Tekbir+ oturuş+ tekbir+ 2. Secde
Tekbir + ayağa kalkış

besmele + Fatiha+ ek sure
Tekbir ve Ruku (Sübhane rabbiyel azim)
Semiallahu limen hamideh + Rabbena lekel hamd
Tekbir + secde (Sübhane Rabbiyel ala)
Tekbir+ oturuş+ tekbir+ 2. Secde
Tekbir + son oturuş
Ettahiyyatü + Salli barik + Rabbena duaları
Sağa ve sola selam

13- Cuma namazı hakkında bilgi veriniz.
Cuma namazı on rekattır. Dördü ilk sünnet ikisi farz dördü son sünnettir. Farzının cemaatle kılınması
zorunludur. Farz kılınmadan önce hutbe okunur. Kadınlar da isterse cuma namazı kılabilirler.
14- Bayram namazları hakkında bilgi veriniz.
Bayram namazı iki rekattır, vaciptir. Altı fazlalık tekbir vardır. Üçü ilk rekatta subhâneke okunduktan sonra
üçü ikinci rekatta fatiha ve zammı süreden sonra rükudan önce alınır. Cemaatle kılınması zorunludur.
15- Cenaze namazı hakkında bilgi veriniz.
Cenaze namazı farzı kifayedir. Ölü İçin duadır. Ölen erkek ise er kişi niyetine. kadın ise hatun kişi
niyetine, çocuk ise sabi kişi niyetine niyet edilir. İlk tekbirden sonra sübhâneke duası okunur. İkinci
tekbirden sonra salli-barik duası okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası bilinmiyorsa kunut
duaları, o da bilinmiyorsa fatiha süresi dua niyetiyle okunur, Dördüncü tekbirden sonra selam verilir.
İlk tekbir dışındaki tekbirlerde eller kaldırılmaz. Kadınlar da erkeklerin arkasında kılabilirler.
16- Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
Teravih namazı yirmi rekattır. Ramazan ayında tek başına veya cemaatle yatsı namazından sonra kılınır,
İki veya dört rekatta bir selam verilir. Kılınışı ikindi ve yatsının dört rekatlık sünnetinin kılınışına benzer
17- Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca açıklayınız
Camiler Müslümanların bir araya gelip ibadet ettiği yerlerdir. Birlik, beraberlik, daynışma ve kardeşlik
duygularını güçlendirir.
18- Hz. Zekeriya’nın hayatını ana hatlarıyla açıklayınız.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan peygamberlerden biri de Hz. Zekeriya’dır.
Hz. Zekeriya, İsrailoğulları’na gönderilmiş peygamberlerden biridir. Babasının adı Berhiya’dır. Onun
soyu, babası Berhiya’dan itibaren Hz. Davut’a kadar uzanmaktadır.
Peygamber olmadan önce Beytü’l-Makdis’e hizmet etmek için çalışmıştır. Kendisine peygamberlik
görevi geldikten sonra da Kudüs ve çevresindeki insanlara Yüce Allah’ın emirlerini bildirmiş; inkârın
ve zulmün arttığı bir toplumda tevhid mücadelesi vermiştir.
Hz. Zekeriya, yaşamını insanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırarak ve Kudüs’teki mabette ibadet
ederek geçiriyordu. Geçimini sağlamak için ise marangozluk yapıyordu. Yahya adında peygamber
olan bir oğlu olmuştur. Hz. Meryem’i yetiştirmiş, eğitmiştir. Kavmi tarafından şehit edilmiştir.
19- Fil suresini okur, anlamını yazınız.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Elemtera keyfe feale Rabbuke
bi ashâbil-fîl.
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
4- Termîhim bi hicâratin min siccîl.
5- Fecealehüm keasfin me’kûl.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1- Rabbin, fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi?
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi,
4- O kuşlar, onların üzerine pişkin tuğladan
yapılmış taşlar atıyordu.
5- Böylece onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

