
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selim bisikletten düştüğü için kolunu kırmış ve 

kolu alçıya alınmıştır. 

Böyle bir durumda Selim namaz kılmak için ne 

yapmalıdır? 

A) Abdest almadan namazını kılabilir. 

B) Kolu iyileşene kadar namaz kılmayabilir. 

C) Kolunu yıkamadan abdest almalıdır.  

D) Alçılı kolunu mesh ederek abdest almalıdır.  

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi guslün farzı abdestin 

ise sünnetidir? 

A) Elleri yıkamak 

B) Ağzı yıkamak 

C) Yüzü yıkamak 

D) Ayakları yıkamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   I. Tuvalet ihtiyacını gidermek 

       II. Uyumak 

       III. Esnemek 

       IV. Bayılmak 

       V.  Yemek yemek 

Verilen maddelerden kaç tanesi abdesti bozar? 

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

 

 

 

 

 

4. “Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da 

onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza 

kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara 

gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.”  

(Nisa suresi, 142. ayet) 

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi 

münafıkların özelliklerinden biri değildir? 

A) Namazı gösteriş için kılarlar. 

B) Allah’ı aldatmaya çalışırlar. 

C) Namazı isteksiz kılarlar.  

D) İnsanlar tarafından sevilirler. 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış 

şartlarından “kıyam” kavramının açıklamasıdır? 

A) Namazda ayakta durmak  

B) Namaza tekbir alarak başlamak 

C) Namazın sonunda belli bir süre oturmak 

D) Namazda Kur’an’dan bir bölüm okumaktır. 

 

 

 

6.   - Namaz vaktinin geldiğini bildirir.  

       - Allah’ın birliği ve büyüklüğü ilan edilir. 

       - Günde beş kez okunur. 

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kamet 

B) Ezan 

C) Tekbir 

D) Salâvat 
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7. Gizem sabah namazının farzını kılmak için niyet 

eder ve tekbir getirir. (I) Ellerini bağlar ve sübhâneke 

duasını, Fatihâ suresini ve bildiği bir sureyi okur. (II) 

Ardından rükûya gider “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.” diye 

üç kez tesbih eder, doğrulurken de “Semiallâhü limen 

hamideh.” der. (III) İki kez secde ettikten sonra 

tekrar ayağa kalkar, Fatihâ suresini ve bildiği bir 

sureyi okur. (VI) Rükû ve secdesini tamamladıktan 

sonra oturur. Ettehiyyatü, salli-barik ve rabbena 

dualarını okur. Selam vererek namazı tamamlar. (V) 

Gizem namaz kılarken nerede hata yapmıştır? 

A) II                     B) III                C) IV                  D) V 

 

 

 

 

8. Namazın kılınışıyla ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtında 

sadece Fatiha suresi okunur. 

B) Sünnet namazların üçüncü ve dördüncü 

rekâtlarında Fatiha suresi ve zammı sure 

okunur. 

C) İkindi, öğle ve yatsı namazının sünnetinin 

üçüncü rekâtında Sübhâneke duası okunur. 

D) Bütün namazların son oturuşunda “Ettehiyattü, 

Salli, Barik, Rabbena” duaları okunur. 

 

 

 

9. “Cuma ve bayram günleri Müslümanlara bilgi 

vermek amacıyla minberde yapılan konuşmaya” 

verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vaaz                                            

B) Hutbe 

C) Kamet                                        

D) Sohbet 

 

10. “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin 

dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. 

Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve 

Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet 

edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.”  

(Tevbe suresi, 71. ayet) 

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi 

müminlerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Malının zekâtını verir.  

B) Namazı vakit buldukça kılar. 

C) Güzel davranışlara yönelir. 

D) Allah’a ve peygamberine saygı gösterir. 

 

 

 

11. Cuma namazı ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Farzı iki rekâttır.  

B) Cemaatle kılınması zorunludur.  

C) İç ezandan sonra hutbe okunur. 

D) Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır. 

 

 

 

 

 

 

12. “Kul, namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece, 

Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla 

ilgilenmeye başladığında, Allah da ondan yüz çevirir.” 

(Ebû Dâvûd, Salât, 160-161.) 

Verilen hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine 

ulaşılmaz? 

A) Namazda dünyevi işlerle meşgul olunmamalıdır. 

B) Kul, bedeni ve kalbiyle Allah’a yönelmelidir. 

C) Namazda Allah’a yönelmek için Kâbe’ye 

dönülmelidir.  

D) Namazda başka şeyler düşünüldüğünde namaz 

tekrar kılınmalıdır. 

 


