
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yüce Allah gelmiş geçmiş tüm toplumlara namaz 

kılmayı emretmiştir.  

 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu bilgiyle ilgili 

değildir? 

A) Hz. İsmail “Halkına namazı ve zekâtı emrederdi.” 
(Meryem suresi, 55. ayet) 

B) Hz. Musa'ya, “Bana kulluk et; beni anmak için 

namaz kıl.” (Tâhâ suresi, 14. ayet) diye emredildi. 

C) Hz. İsa, “Nerede olursam olayım yaşadığım 

sürece Allah bana namazı emretti.” (Meryem suresi, 

31. ayet) demişti. 

D) Hz. Muhammed’e, “Ey iman edenler! Allah'a 

karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden 

öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” 

(Bakara suresi, 183. ayet) diye emredildi. 

 

 

2.  Ali, sınavda “Namazla ilgili kısa bilgi veriniz.” 

sorusuna şöyle cevap vermiştir: 

 

Günde beş vakit yerine getirilmesi farzdır. (I) 

Sadece yaşlıların kılması zorunludur. (II) Kur’an-ı 

Kerim’de salât kelimesiyle ifade edilir. (III) Belli 

kurallara ve şartlara uygun olarak yerine getirilir. 

(IV) 

Ali’nin cevabında numaralanmış cümlelerden 

hangisi yanlıştır? 

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

 

 

3. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “(Resûlüm!) Sana 

vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, 

namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” 

(Ankebut suresi, 45. ayet) buyurmuştur. 

 

Bu ayeti dikkate alan Ayşe aşağıdaki 

davranışlardan hangisini yapması beklenmez? 

A) Yalan söylemez 

B) Haksızlık yapmaz 

C) Cömert davranmaz 

D) Dedikodu yapmaz 

 

4. Namaz, kulun Allah ile iletişim kurmasıdır. O’na 

kendi iç dünyasını açması, sıkıntısını paylaşması ve 

O’ndan yardım dilemesidir. Verdiği nimetlere 

teşekkür etmesidir. Allah’ın Resulü de namaz ile ilgili 

şöyle buyurmuştur:… 

Bu metnin sonuna aşağıdaki hadislerden hangisi 

gelmesi en uygundur? 

A) “Dinin başı İslam, direği ise namazdır.” (Tirmizî, 

İman, 8.) 

B) “Cennetin anahtarı namazdır…” (Tirmizî, Tahâret, 1.) 

C) “Sizden biri namaz kılarken Rabbiyle özel 

konuşmaktadır…” (Buhârî, Sâlât, 36.) 

D) “Kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, 

namazdır…” (Nesaî, Muhârebe, 2.) 
 

 

 

5. Namazlar, hükümlerine göre farz, vacip ve nafile 

olarak üçe ayrılır.  

Bu bilgiye göre aşağıdaki namazlardan hangisinin 

hükmü diğerlerinden farklıdır? 

A) Cuma namazı                             

B) Teravih namazı 

C) Hacet namazı                              

D) Teheccüd namazı 

 

 

 

 

6. Öğretmen sınıfa “Niçin namaz kılmalıyız?” 

sorusunu yöneltir. Bazı öğrenciler şu şekilde cevap 

verir: 

Mehmet: Allah’ın emri olduğu için 

Ayşe: Allah’a teşekkür etmek için 

Tarık: İnsanların sevgisini kazanmak için 

Zehra: Kötülüklerden uzak kalmak için 

Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap 

vermiştir? 

A) Mehmet        B) Ayşe         C) Tarık         D) Zehra 
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7. Ömer, Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak için 

namaz kılmak ister. Özel bir vakti beklemez Allah 

rızası için niyet eder ve tekbir getirerek namaza 

başlar. 

Ömer’in kıldığı bu namaz hangi namaz çeşidine 

örnektir? 

A) Farz                                                 

B) Vacip  

C) Müstehab                                       

D) Sünnet 

 

 

 

 

8. Serra namaza başlamadan önce abdest almış, temiz 

elbiselerini giymiş ve kıbleye doğru seccadesini 

sermiştir. Kılınacak namazın vakti girince namaza 

niyet etmiş ve tekbir alarak namaza başlamıştır. 

Serra, namazın hazırlık şartlarından hangisini 

yerine getirmemiştir? 

A) Hadesten Taharet 

B) Necasetten Taharet 

C) Setr-i Avret 

D) İstikbal-i Kıble 

 

 

 

9. İslam dinine göre kesin bir şekilde emredilmese 

bile kılınması gereken namazlardandır. Bu namaz 

çeşidine bayram namazları ve vitir namazı örnek 

gösterilir. 

Yukarıda bahsedilen namaz çeşidi hangisidir? 

A) Farz namazlar 

B) Vacip namazlar 

C) Nafile namazlar 

D) Sünnet namazlar 

 

 

 

 

10. Mustafa öğretmen, namazın kılınışını anlatmadan 

önce namazın kılınış şartlarını sınıfa sorar.  

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap 

vermiştir?  

A) Asya: Niyet                              

B) Burak: Kıyam 

C) Aysun: Kıraat                                            

D) Mustafa: İftitah Tekbiri 

 

 

 

 

 

11. Ayşe namaz kılmak için abdest alır. Abdesti 

tamamladıktan sonra yıkanması farz olan vücudunun 

bir kısmını yıkamadığını fark eder ve tekrar abdest 

alır. 

Ayşe abdest alırken vücudunun hangi kısmını 

yıkamayı unutmuş olabilir? 

A) Ağzını                                 

B) Burnunu 

C) Yüzünü                               

D) Kulaklarını 

 

 

 

12. “Namazda ellerini dizlere koyup eğilmek” 

anlamına gelen kavram hangisidir? 

A) Kıyam                                            

B) Kıraat 

C) Rükû                                              

D) Secde 

 


