
6. SINIF 2. ÜNİTE 
NAMAZ İBADETİ 

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

 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? 
a) Namazdayken abdestin bozulması 
b) Namazın farzlarından birini terk etmek 
c) Namazda konuşmak  
d) Namazda istemeden öksürmek 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan davranışlardan biri değildir? 
a) Namazın farzlarından birini terk etmek 
b) Namazda abdestin bozulması 
c) Son oturuşta Rabbena dualarını okumak 
d) Göğsü kıbleden çevirmek  
 
3- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?     
a) Namazın farzlarından birini terk etmek  
b) Göğüsle vücudu kıbleden başka yana çevirmek 
c) Namazda kendisinin işiteceği kadar gülmek 
d) Sübhaneke duasını okumayı unutmak  
 
4- Hangisi namazı bozan davranışlardan biri değildir? 
a- Namazda iken sureleri sessizce okumak 
b- Namazda iken sessiz konuşmak 
c- Namazda iken başkasının duyacağı kadar gülmek 
d- Namazda iken abdestin bozulması 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir. 
a-)Namazda gülmek   b-)Namazda konuşmak  
c-)Namazda esnemek   d-)Namazda kıbleden başka yöne dönmek 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan davranışlardan değildir? 
A- Namazda iken sağa sola bakmak.   B- Namazda iken gülmek. 
C- Namazda iken ayetleri yanlış okumak.  D- Namazda iken uyumak. 
 
7- Namazı bozan hallerden bazıları şunlardır. 
Namazda iken konuşmak 
Namazda kendi işitecek kadar gülmek 
Namazda iken, namazda olmayan birisine sesle veya işaretle komut vermek 
Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır. 
A) Abdestsiz olarak kılınan namazlar kabul olunmamaktadır. 
B) Namaz İslam’ın temel esaslarındandır. 
C) Namaz kılarken çevredeki etkilerden uzaklaşılmalıdır. 
D) Ergenlik çağına giren her Müslüman namaz kılmakla mükelleftir. 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? 
A) Kıbleden göğsü çevirmek 
B) Erkekle kadının yan yana bulunması 
C) Rükûda 1 defa “sübhâne rabbiyel azim” demek 
D) Namazda konuşmak 
 
I-Namazda iken gülmek  
II-Namazda iken esnemek  
III-Namazda iken konuşmak 
IV-Namazda iken öksürmek  
9- Yukarıda numaralandırılmış davranışlardan hangileri namazımızın 
bozulmasına neden olur? 
A)I ve II  B) II ve III   C)I ve III  D)III ve IV 
 
10-  “Namaz kılmadan önce Abdest alırız ve böylece günde beş kere 
vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz.” 
Verilen cümlede namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir? 
A) Duygu dünyamızı zenginleştirir.  
B) Zamanımızı iyi kullanmayı öğretir. 
C) Davranışlarımızda bilinçli olmamızı sağlar. 
D) Bizleri temizliğe alıştırır. 
 
11- Namaz insana Allah’ı hatırlatır, davranışlarında bilinçli olmasını sağlar ve 
onu kötülüklerden uzak tutar, Namaz temizliğe alıştırır, Namaz zamanı iyi 
kullanmayı öğretir. Namaz günahları siler. Namaz insanın bütün 
çalışmalarının ibadet sayılmasını sağlar. 
Yukarıdaki cümleler aşağıdaki konulardan hangisini açıklamaktadır? 
A) Namazın İnsana Kazandırdıkları B) Namaza Hazırlık Şartları 
C) Namazın Kılınışı    D) Namaza Çağrı 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12- Namaz, günün belli saatlerinde kılındığı için namaz kılan kimse günlük 
işlerini belli bir programa göre yapar. Örneğin, sabah namazını vaktinde 
kılan biri, güne erken başlayarak gündüzden daha çok yararlanabilir. Diğer 
namazları da vaktinde kılabilmek için işlerini düzene koyar ve vaktini boşa 
harcamaz. 
Bu paragrafta namazın yararlarından hangisi dile getirilmiştir? 
A) Sorumluluklarını yerine getirme    B) Zamanı iyi kullanma 
C) Temizliğe alışma       D) Davranışlarda bilinçli olma 
 
13- Namaz, günde beş vakit yapılan bir ibadettir. Bu da insanın günde beş 
kez Allah’ın huzurunda olması demektir. Allah’a böylesine yakın olmak, 
insanın ona karşı görevlerini hiç unutmamasını sağlar. Kıskançlık, kin öfke 
gibi hislerden sakınır. Daha hoşgörülü ve anlayışlı olmaya özen gösterir. 
Yukarıda namazın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? 
A- Namaz, temizliğe alıştırır. 
B- Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir. 
C- Namaz, insanın duygu dünyasını geliştirir. 
D- Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilincini sağlar 
 
14- Namaz günde 5 defa belli zamanlarda abdestli olarak kılınır. Bu ibadet, 
insanların yaratıcısı ile bağını canlı tutar. 
60- Bu bilgilere göre, namazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez. 
A-Zenginlerin, aç ve yoksulların sıkıntılarını daha iyi anlamasına yardımcı 
olduğu 
B-İnsanın kendini Allah’a daha yakın hissetmesini sağladığı 
C- Zamanın düzenlenmesine katkı yaptığı 
D- İnsanları temizliğe alıştırdığı 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıkları arasında 
sayılmaz. 
a-)İnsanlardan uzaklaştırır   b-)Duygu dünyasını zenginleştirir 
c-)Temizliğe alıştırır    d-)Davranışlarında bilnçli olmayı sağlar 
 
16- Namaz, günün belli saatlerinde kılındığı için namaz kılan kimse günlük 
işlerini belli bir programa göre yapar. Örneğin, sabah namazını vaktinde 
kılan biri, güne erken başlayarak gündüzden daha çok yararlanabilir. Diğer 
namazları da vaktinde kılabilmek için işlerini düzene koyar ve vaktini boşa 
harcamaz. 
Bu paragrafta namazın yararlarından hangisi dile getirilmiştir? 
A) Sorumluluklarını yerine getirme   B) Zamanı iyi kullanma 
C) Temizliğe alışma        D) Davranışlarda bilinçli olma 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi namazın insana faydalarından biri değildir? 
A-) Namaz birlikte yaşama bilincini geliştirir. 
B-) Namaz insanı temizliğe alıştırır. 
C-) Namaz akrabalık bağlarını kuvvetlendirir. 
D-) Namaz insanı kötülükten uzaklaştırır. 
 
İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir. 
Davranışlarda bilinçli olmayı sağlar. 
Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir. 
Temizliğe alıştırır. 
Zamanı iyi kullanmayı öğretir. 
18- Yukarıda verilen alışkanlık ve davranışların kazanılmasında hangi ibadet 
daha çok etkilidir? 
A) Günün belli zamanlarında kılınan beş vakit namaz 
B) Fakirlere verilen sadaka 
C) Ömürde bir defa yapılması farz olan hac 
D) Ekonomik güce bağlı olarak kesilen kurban 
 
19- Namazın yaşayışımız üzerinde birçok faydası ve etkisi vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. 
A- Allaha kulluk görevini yapmanın huzurunu yaşarız. 
B- Namaz hayatımıza disiplin ve düzen getirir. 
C- Namaz kılarak yoksulluktan kurtuluruz. 
D- Namaz ruhumuzu arındırır, kalbimizi aydınlatır. 
 
20- İslam dinine göre namaz, çok önemli bir ibadet olup, dinin direği ve 
imanın belirtisidir. Allah’ın bize verdiklerine şükrün ifadesidir. Namazın 
yaşayışımız üzerinde birçok etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi namazın 
yaşayışımız üzerindeki etkilerinden değildir. 
A- Namaz kılan insan Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirir. 
B- Namaz insana gönül rahatlığı verir. 
C- Namaz kılan insanlar bu dünyada zengin olurlar. 
D- Namaz insanı hem vücut temizliğine hem de çevre temizliğine alıştırır. 
 


