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1. Yüce Rabbimizin emrettiği ibadetlerin en önemlisi, 
hiç şüphesiz ki namazdır. İlk insan ve ilk peygam-
ber olan Hz. Âdem’den son peygamber olan Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) kadar tüm peygamberlere 
namaz ibadeti emredilmiştir. Namaz ibadeti, Müslü-
man’ın hayatının merkezinde yer alır. İnsan günde 
beş vakit namaz ibadetiyle kendisine her türlü ni-
meti veren Rabbine bağlanır ve kötülüklerden arı-
nır. Böylece hem daha iyi bir kul, hem de çevresine 
faydalı bir birey haline gelir. Peygamberimiz de “Na-
maz dinin direğidir.” buyurarak namazın İslam’ın te-
mel şartlarından biri olduğunu vurgulamıştır.

Bu verilen metnin başlığı aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) Namazın şartları

B) Namaz çeşitleri

C) Namazın ibadetinin önemi

D) Namazın kılınışı

2. I. “Sübhâne rabbiye’l-azîm

II. “Semiallâhülimen hamideh”

III. “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ”

IV. “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh”

Yukarıda verilen ifadelerden hangisini namaz 
kılarken rükûda söyleriz?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. 
“…Şüphesiz namaz, Mü’minlere vakitleri be-
lirlenmiş bir farzdır.” 

(Nisa suresi: 103.ayet)

Bu ayete göre; 

I. Namaz cemaat halinde kılınır.

II. Namaz kılmanın belirli zamanları vardır.

III. Namaz farz olan bir ibadettir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

4. Peygamberimiz Hz. Muhammed, “Namaz dinin 
direğidir.” buyurarak namaza verdiği önemi be-
lirtmiştir. Bu yüzden vaktinde kılınan namaz iba-
detlerin en faziletlisi olarak görülmüştür. Namaz, 
imanın bir göstergesidir. Çünkü Yüce Allah’a 
iman eden bir mümin, namaz kılarak O’nu ha-
tırlar, O’nun yüceliği karşısında eğilir, O’na olan 
inancını ve bağlılığını gösterir, kulluk görevini ye-
rine getirir. Yüce Allah’ın kendisine verdiği sayı-
sız nimetlere karşı şükreder.

Bu parçada namazla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Namaz kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.

B) Namaz çok önemli bir ibadettir.

C) Namazla kişi Rabbine şükretmiş olur.

D) Namazla kişi Rabbini anmış ve ona yönelmiş 
olur.

5.  Rabbenâ

Sübhaneke

Ettehiyyatü

Salli ve barik

Tabloda hangi renk kutucukta verilen dua na-
mazların son oturuşunda okunmaz?

A) Turuncu B) Mavi 

C) Yeşil D) Lacivert

6. Secde

İftitah tekbiri

Rükû

Kıraat

Sembollerle namaz kılarken namazın içinde yap-
tığımız bazı rükünler verilmiştir.

Buna göre namaz kılarken bunlardan hangisi-
ni diğerlerinden önce yaparız?

A) B) C) B)
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7. Şeyma: “Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest 
almak gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa 
veya suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyem-
müm alınmalıdır. Bedenimizde örtülmesi gereken 
yerler örtülmelidir. Kılacağımız namazın vakti gir-
dikten sonra Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönele-
rek kılınacak namaza uygun dua edilmelidir.” 

Şeyma dersi özetlerken bir yerde yanlış ifade kul-
lanmıştır.

Buna göre Şeyma’nın yanlışının düzeltilmesi 
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Teyemmüm yerine, gusül demeliydi

B) Abdest almak yerine, niyet etmek demeliydi

C) dua yerine, niyet demeliydi

D) Kâbe yerine, kıble demeliydi

8. Öğretmenin sorduğu soruya, 6. sınıf öğrenci-
si Gündüz aşağıdaki cevapları vermiştir:

  • Namazla Yüce Allah’a olan samimiyetimizi ve 
bağlılığımız göstermiş oluruz.

  • Namaz insanı kötü işlerden ve çirkinliklerden 
uzak tutar.

  • Namaz kişiye zamanını iyi kullanmayı öğrenir.

Buna göre öğretmen, Gündüz’e hangi soruyu 
sormuş olabilir?

A) Namaz kılmaya hazırlığın şartları nelerdir?

B) Namaz nasıl kılınır?

C) Namazın kişiye faydaları nelerdir?

D) Namaz çeşitleri nelerdir?

9. 
“Nerede olursanız olun (namazda) 
yüzünüzü Mescid-i Haram (Kâbe) 
yönüne çevirin.” 

(Bakara suresi, 144. ayet)

Öğretmen Yusuf Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayette namaza ha-
zırlığın şartlarından hangisinden söz edilmektedir?” 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadesten taharet B) Vakit

C) Necasetten taharet D) İstikbal-i Kıble

10. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 
6/A sınıfında ders anlatmaktadır. Öğretmen: “Bir 
gün Peygamber Efendimiz yanındakilere, “Birini-
zin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse 
orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir 
kalır mı?” diye sordu. ‘Kalmaz.’ diye cevap alın-
ca, “İşte beş vakit namaz böyledir. Allah namaz 
sayesinde günahları siler ve temizler.” buyurdu.”

Buna göre öğretmenin anlattığı hadiste Pey-
gamberimiz namazla ilgili aşağıdakilerden 
hangisini vurgu yapmaktadır?

A) İnsanın Yüce Allah ile bağını canlı tutması

B) İnsana zamanını verimli kullanmayı öğretmesi

C) İnsanları kötülüklerden uzaklaştırdığı

D) İnsanı maddi ve manevi olarak temizlediği

11. Namaz İslam’ın şartlarından olan bir iba-
det midir?

Cuma namazı sünnet olan bir namaz mı-
dır?

Namaz sadece Ramazan ayında yapılan 
bir ibadet midir?

Yukarıda sorulardan cevabı “Evet” olanların 
başına “✓” işareti konulursa aşağıdakilerden 
hangisi oluşur?

A) 
✓

 B) 

✓

✓

 C) 
✓

✓

✓

 D) 
✓

✓

12. Namaz her şeyden önce toplumsal birlik ve be-
raberlik duygusunu geliştirir. Dinimizin cemaatle 
namaza verdiği önem, toplumsal birlikteliğe ver-
diği önemden kaynaklanır. Namaz için toplanan 
Müslüman’lar doğal olarak farklılıklarından sıyrılır 
ve aynı safta ibadet etmenin huzurunu hisseder. 
Böylece zengin-fakir, genç-yaşlı tüm Müslü-
man’lar sımsıkı bağlarla kenetlenirler. Birbirleri-
nin dertleriyle ilgilenir, bilgi alışverişinde bulunur 
ve kardeşlik bağlarını güçlendirirler.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namazın kişiye kazandırdıkları
B) Namaz çeşitleri
C) Namazın önemi
D) Namazın toplumsal faydaları

 Onur Hoca
Hazırlayan

 

2. Ünite: Namaz

Test-1



 

13. Farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirle-
nen sözlerle ve özel şekilde mü’minlere duyurma-
yı ifade eder. Müslüman’lar, asrısaadetten beri 
namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve namaza ça-
ğırmak için minarelerden okumuşlardır. Minare-
lerden, müezzin adı verilen kişiler en güzel şekil-
de okuyarak hem Müslüman’ları namaza çağırır 
hem de o beldenin bir İslam beldesi olduğunu ilan 
eder. Yüce Allah’ın büyüklüğünü ve Peygambe-
rimizin (s.a.v.) rehberliğini tüm dünyaya haykırır.

Bu metinde anlatılan namaza çağrıya aşağı-
dakilerden hangisi denilmektedir? 

A) Çağrı B) Ezan

C) Anons D) Mesaj

14. I. Fil Suresi Kur’an-ı Kerim’in sonlarında bulu-
nan kısa surelerden midir?

II. Fil Suresi’nde Hz. Zekeriya’nın hayatı mı an-
latılır?

III. Bu sure, fil ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen 
Ebrehe ve ordusunun helak edilişini mi konu 
edinir?

Fil Suresiyle ilgili numaralandırılarak verilen 
sorulardan hangisinin cevabı “Evet”tir?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

15. (A) “Namaz kılan kişi, Yüce Allah’la iletişim kur-
muş olur.”

(B) “Teravih namazı her Cuma günü kılınan farz 
bir namazdır.”

(C) “Namaz insana kulluğunu her gün beş defa 
hatırlatır.”

I. (A) doğrudur. II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur. 

III. (C) yanlıştır. IV. Sadece (B) yanlıştır.

Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan de-
ğerlendirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I ve IV

16. Öğretmen: “Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen pey-
gamberlerden biridir. İsrail oğullarına gönderilen 
peygamberlerdendir. Hz. Meryem’in küçükken 
bakımını üstlenmiştir. Ömrünü ibâdetle geçirdi. 
Daima insanları Yüce Allah’a inanmaya ve O’nun 
yolunda yürümeye çağırdı. Fakat nankörlük eden 
ve onu dinlemeyen kavminden bazı gözü dön-
müşler onu şehid ettiler.”

Öğretmenin hakkında bilgi verdiği peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yahya B) Hz. Zekeriya

C) Hz. İsa D) Hz. Musa

17. İnsanın Rabbiyle olan bağını sürekli ve sağlıklı 
tutan namaz, İslam’ın beş şartından biridir. Na-
maz ibadeti, ergenlik çağına girmiş ve akıl sahibi 
olan her Müslüman’a günde beş vakit farzdır. Na-
maz, Yüce Allah’ın verdiklerine karşı bir teşekkür, 
O’nun büyüklüğüne ve insanın acizliğine dair bir 
itiraf, karşılığı ahirette alınacak bir fedakârlıktır. 
Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: 
“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz 
için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında 
onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıkla-
rınızı görür.” 

 (Bakara suresi, 110. ayet)

Bu parçada namaz ibadetiyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana zamanı verimli kullanmayı öğrettiği

B) İnsanın Rabbiyle olan bağını canlı tuttuğu

C) İslam’ın şartlarından biri olduğu

D) Kimlere farz olduğu

18.  Kıyam Secde

Vakit Abdest

Kıraat Niyet

Kâde-i âhire Rükû

Bu kutucuklardaki verilen ifadelerden kaç ta-
nesi namazın rükünlerindendir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4
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1. 
Ey iman edenler! Namaz kılmaya 
kalktığınız zaman yüzlerinizi, dir-
seklerinize kadar ellerinizi yıkayın; 
başlarınızı meshedip, topuklara ka-
dar ayaklarınızı da (yıkayın).

(Maide suresi, 6. ayet) 

Öğretmen Onur Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayette hangi iba-
det emredilmektedir?” sorunun cevabı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Niyet B) Abdest

C) Teyemmüm D) Gusül

2. Namaz kötülüklerden arındırır ve insanın manevi 
dünyasını temizler. Yüce Allah’ın şu ayeti, nama-
zın bu özelliğini çok güzel bir biçimde vurgular: 
“Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabb’inin adı-
nı anıp namaz kılan, mutluluğa ermiştir.” Her gün 
beş vakit bizi yaratan Yüce Allah’ın huzurunda 
bulunmanın kalbimize verdiği huzuru hissetmek 
Müslüman’a büyük bir güç verir. Bu huzurun ancak 
namazla hissedilebileceğini Rabb’imiz bir ayette 
şöyle ifade eder: “... Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı 
anmakla huzur bulur.” 

 (Ra’d suresi, 28. ayet)

Bu parçada namazın hangi yönüne vurgu ya-
pılmıştır?

A) Vakti belirlenmiş bir farz olduğu

B) İnsana zaman bilinci kazandırması

C) İnsanı kötülüklerden uzaklaştırıp huzurlu kıl-
dığı

D) Namazın nasıl kılınacağı

3. Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesi 
demektir. Erkeklerde, diz ile göbek arası, bayan-
larda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun 
örtülmesi anlamına gelir.

Bu metinde namaza hazırlık şartlarından han-
gisinden söz edilmektedir?

A) Setr-i Avret B) Necâsetten Tâharet

C) Niyet D) İstikbâl-i Kıble

4. “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât 
veren ler var ya, onların mükâfatları Rabbleri ka-
tındadır…” (Bakara suresi, 277. ayet)

“Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dos-
doğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkor…” (Ankebût suresi, 45.ayet.)

“De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, 
hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan 
Allah içindir.” (En’am suresi,162. ayet) 

“Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. 
Kötülükten vazgeçirmeye çalış…” (Lokman su-
resi, 17. ayet) 

Tabloda hangi renkteki kutucuktaki ayet na-
mazın insanı kötülüklerden uzaklaştırdığını 
ifade etmektedir?

A) Pembe B) Beyaz C) Mavi D) Yeşil

5. Namaz kılan insan, günahlarından arınır. Çünkü 
günde beş vakit kılınan namaz, günahların Allah 
tarafından affedilmesine vesile olur. Birlikte kılınan 
namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur, 
sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulur. 
Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği amel 
olan namaz, insanın kurtuluşa ermesini sağlar.

Bu parçada verilen bilgilerden hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Namaz insanın manevi olarak temizlenmesini 
sağlar.

B) Namaz birlikte yaşama bilinci geliştirir.

C) Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir.

D) Ahirette ilk olarak namazdan sorulacaktır.

6. Aşağıda verilenlerden hangisine namaz iba-
deti farzdır?

A) Anaokuluna henüz başlayan dört yaşındaki 
Hiranur’a

B) Meleklere

C) Aklı dengesi yerinde olmayan yirmi iki yaşın-
daki Murat Bey’e

D) Bir kaza sorucu bir kolunu kaybedip engelli 
olan yirmi bir yaşındaki Avukat Sibel Hanım’a
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7.      • Yılda iki kez cemaatle kılınan ve vacip olan 
namazdır.

  • Ayakta kılınıp secdesi ve rükûsu olmayan na-
mazdır.

  • Sadece Ramazan Ayında yirmi rekât olarak 
kılınan sünnet namazdır.

Burada açıklaması verilmeyen namaz çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cuma Namazı B) Cenaze Namazı

C) Teravih Namazı D) Bayram Namazı

8. Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile 
olmak üzere üçe ayrılır.

Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi 
hükmü açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Öğle namazı B) Cuma namazı

C) İkindi namazı D) Bayram namazı

9. Öğretmen: “Çocuklar! Namazın insana kazan-
dırdıkları nelerdir?”

Ahmet: “Namaz, insanın Yüce Allah ile bağını 
canlı tutmayı sağlar.”

Salih: “Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.”

Mehmet: “Namaz insanı toplumdan uzaklaştıra-
rak insanı yalnızlaştırır.”

Onur: “Namaz, Yüce Allah’ın kendisine verdiği 
sayısız nimetlere karşı O’na teşekkür etmek ve 
O’na şükretmek için bir fırsattır.”

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
doğru cevap verememiştir? 

A) Ahmet B) Salih

C) Mehmet D) Onur

10. 
1. Akşam namazının farzıyla, yatsı na-

mazının farz

2. Öğle namazının sünnetiyle, ikindi na-
mazını farzı

3. İkindi namazının sünnetiyle, öğle na-
mazının ilk sünneti

4. Öğle namazının son sünnetiyle, sabah 
namazının farzı

Bu tabloda verilen hangi satırdaki namazlar 
kılınış itibariyle aynıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

11. “Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçla-
rım ağardı, Rabbim! Sana yalvarmaktan dolayı 
herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğru-
su, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın 
iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Ka-
rım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, 
bana ve Yâkub oğullarına mirasçı olsun! Rabbim! 
O’nun, senin rızanı kazanmasını da sağla!” 

(Meryem suresi, 4-6. ayetler)

Bu ayetteki duayı yapan peygamber aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf B) Hz. Yahya

C) Hz. Zekeriya D) Hz. İsa

12. Namaz kılan bir kimse Yüce Allah’ın huzuruna 
çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir. Sorumlu-
luklarının farkında olur ve Yüce Allah’ın “(Resû-
lüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. 
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar...” ayetine uygun olarak kötü davranışlar 
yapmaktan uzaklaşır. İyi ve güzel davranışlara 
yönelir. Böylece namaz kılan kişi ahlakını da gü-
zelleştirmiş olur. 

Bu parçadan hareketle namazla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanı kötülüklerden alıkoyduğu 

B) Kişiyi temizliğe alıştırdığı

C) Kişiyi faydalı işlere yönlendirdiği

D) İnsana sorumluluk bilinci kazandırdığı
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