
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Tek başına 

veya cemaatle kılınabilir. Kılınması zorunlu olmasa 

da çok sevaptır. Genellikle yirmi rekât olarak kılınır. 

Bu cevabı veren bir kimseye hangi namaz 

hakkında bilgi verilmesi istenmiştir? 

A) Bayram                                  

B) Cuma  

C) Vitir                                         

D) Teravih  

 

 

 

 

 

2.  “Kimler Cuma namazı kılmayabilir?” sorusunu 

soran bir öğretmene verilen cevaplardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Kadınlar 

B) Hapiste olanlar 

C) Yolcuğa çıkanlar 

D) İşte olanlar 

 

 

 

 

3. – Yıl da iki kez kılınır. 

    - İki rekâttır. 

    - Hutbe okunur. 

Hakkında bilgi verilen bu namaz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Cuma        

B) Bayram       

C) Cenaze        

D) Teravih                                  

 

 

4. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Güneşin 

doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün 

yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten 

çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.” 

 (Müslim, Cum'a, 18.) 

Hadiste bahsedilen gün ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Camilerde hutbe okunur. 

B) Oruç tutmak çok sevaptır. 

C) Müslümanların haftalık bayramıdır. 

D) Öğle vakti cemaatle namaz kılınması zorunludur. 

 

 

 

5.   - Farz namazlarından önce okunur. 

       - Namazın başladığını duyurur. 

       - Ezandan daha hızlı okunur. 

 Verilen bilgilere göre bahsedilen kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamet                                     

B) Sela 

C) Tekbir                                     

D) Kıraat 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan 

durumlardan biri değildir? 

A) Konuşmak 

B) Kaşınmak 

C) İşitilecek kadar gülmek 

D) Yönünü kıbleden çevirmek 
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7. Öğle vaktinin geldiği fark eden Ahmet ve 

arkadaşları evde birlikte Cuma namazını kılmaya 

karar verir. Ahmet imam olur, arkadaşları da arkada 

saf tutar. Böylece hep birlikte Cuma namazını 

tamamlar. Daha sonradan Ahmet, öğretmenine bu 

şekilde kıldığı Cuma namazının geçerli olup 

olmadığını sorar. Öğretmen Ahmet’e geçerli 

olmadığını, çünkü... 

Öğretmen aşağıdaki cevaplardan hangisini 

verirse yanlış bilgi vermiş olur? 

A) Doğru vakitte kılınmamıştır. 

B) Namazı devletin görevlendirdiği biri 

kıldırmamıştır. 

C) Namazdan önce hutbe okunmamıştır. 

D) Kılınan yer herkese açık değildir. 

 

 

8. – Hükmü farz-ı kifayedir. 

    -  Rükûsu ve secdesi yoktur. 

     - Ayakta kılınır. 

Hakkında bilgi verilen bu namaz hangisidir? 

A) Cuma                                   

B) Bayram 

C) Cenaze                                

D) Vitir 

 

9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 

           Namaz                                       Hükmü 

A) Bayram                                      Farz 

B) Cenaze                                       Vacip 

C) Vitir                                            Sünnet 

D) Teravih                                     Sünnet 

 

 

10. Teravih namazı hangi namazdan sonra 

kılınır? 

A) Sabah                                    

B) Öğle 

C) Akşam                                   

D) Yatsı 

 

11.    I. “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan 

namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”  
(Buhârî, Ezan, 30.)   

         II. “Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra 

farz namazı kılmak için gider de onu insanlarla veya 

cemaatle ya da mescitte kılarsa Allah o kimsenin 

günahlarını affeder.”  
(Müslim, Tahâret, 13.) 

        III. “Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığında 

kısa tutsun. Çünkü cemaat içerisinde hasta, zayıf ve 

yaşlı kimseler olabilir. Ama biriniz tek başına namaz 

kıldığında, dilediği kadar uzatsın.”  
(Nesâî, İmâmet, 35.) 

Verilen hadislerden hangi sonuç çıkarılmaz? 

A) İslam dini cemaatle namaz kılmayı tavsiye 

etmiştir. 

B) Cemaatle ibadet etmek önemsenmiştir. 

C) Hasta, zayıf ve yaşlı kimseler evlerinde namaz 

kılmalıdır. 

D) Cemaatle namaz kılarken uzatılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. – Cemaat en az … kişiden oluşur. 

       - Vitir namazı … rekattır. 

       - Cuma namazının son sünneti … rekattır. 

Cümlelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi 

gelmez? 

A) 2                     B) 3                  C) 4                    D) 5  

 

13. Sübhâneke duasına “vecelle senâuk” ifadesini 

ekleyen bir kimse aşağıdaki namazlardan 

hangisini kılıyordur? 

A) Cuma 

B) Cenaze 

C) Bayram 

D) Teravih 

 


