II. ÜNİTE NAMAZ

1.

4.

Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. Omuz
omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün
olur. İbadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve
sevinçlerini paylaşma imkânı bulurlar. Dolayısıyla İslam dini
namazın toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş, .... teşvik
etmiştir.
Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

“(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki
namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. ...” (Ankebût suresi,
45. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A ) Peygamber namaz kılmalıdır.
B ) Namaz vaktinde kılınmalıdır.
C ) Kötülüklerden uzak durmalıdır.

A ) ... cemaatle namazı

D ) Peygamber Kur’an okumalıdır.

B ) ... beş vakit namazı
C ) ... teravih namazını
D ) ... cuma namazını

5.
Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle ilgili
değildir?

2.

A ) “Namaz dinin direğidir.”

Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

B ) “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”

A ) Cuma namazı

C ) “Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…”

B ) Cenaze namazı

D ) “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”

C ) Teravih namazı
D ) Bayram namazı

6.
Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı
bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini
düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye
cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz
da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”

3.
Aşağıdakilerden hangisi caminin fonksiyonlarından biri
değildir?

Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

A ) Yardıma ihtiyacı olanlar, dini ve hayır işlerde kullanmak için
yardım toplanır.

A ) Günahları giderir.

B ) Din görevlisi yetiştirmek amacıyla eğitim verilir.

B ) Cemaatle kılınır.

C ) Din görevlileri tarafından verilen hutbe ve vaaz dinlenilerek

C ) Her gün kılınır.

dinle ilgili bilgiler artırılır.

D ) Cami cemaati birbirlerinin sıkıntı ve sevinçlerini paylaşırlar.

D ) Beş vakittir.
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7.

10.

“Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest

Farzı da sünneti de iki rekâttır.

alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük
günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları affedilir...”
Bu hadisten namazla ilgili,
I. Vaktinde kılınmalıdır.

Tek olarak veya cemaatle kılınmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisiyle ilgilidir?

A ) Bayram namazı

II. Özenerek kılınmalıdır.
III. Huşu içinde kılınmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

B ) Cuma namazı
C ) Sabah namazı

A ) Yalnız I

D ) Vitir namazı

B ) Yalnız II
C ) Yalnız III

11.

D ) I, II ve III.

Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir nedenle namazın
vakti çıkar.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Üç gün oruç tutulmalıdır.
B ) İlk fırsatta kaza edilmelidir.

8.

C ) Ramazanda kaza edilmelidir.

Namaz,
I. Kişinin imanının göstergesidir.
II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.
III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.
yargılarından hangileri doğrudur?

D ) Sadaka verilip kaza edilmelidir.

12.

A ) Yalnız I

“…Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş
farzdır.”(Nisa suresi, 103. ayet)
Aşağıdaki namazlardan hangisinin vakti belirlenmemiştir?

B ) Yalnız II
C ) II ve III.

A ) Şükür namazı

D ) I, II ve III.

B ) Cuma namazı
C ) Sabah namazı
D ) İkindi namazı

9.
I

Farz

II

Vacip

Allah’ın Kur’an’da kesinlikle yapılmasını istediği iş ve davranışlardır.

13.

Hz. Peygamberin yaptığı Müslümanlardan da yapmasını istediği iş ve davranışlardır.
Bayram namazıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
III Sünnet Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan
iş ve davranışlardır.
yanlışlık
yapılmıştır?
Bu tablodaki terimler ile eşleştirilen açıklamaların hangileri doğrudur?

A ) Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır.
A ) Yalnız I

B ) Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur.

B ) I ve II.

C ) İmam Fâtiha suresini ve zammı sureyi içinden okur.

C ) I ve III.

D ) Subhaneke’den sonra imamla birlikte üç kez “Allahu Ekber”

D ) II ve III.

denilir.
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14.

17.

“…O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.” (Tâhâ

Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazan ayı boyunca yatsı

suresi, 14. ayet)
Aşağıdaki namazla ilgili yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla
uyumludur?

namazının son sünnetinden sonra vitir namazından önce kılınır.
Genellikle yirmi rekât olarak kılınır fakat Hz. Muhammed sekiz
rekât olarak da kılmıştır.
Bu parça aşağıdaki namazların hangisiyle ilgilidir?

A ) Günde beş vakit kılınır.
A ) Teravih namazı

B ) Allah’ın zikredilmesini sağlar.

B ) Cuma namazı

C ) Zamanı planlamayı öğretir.

C ) Bayram namazı

D ) Sürekli kılanı düzenli yapar.

D ) Cenaze namazı

18.
“Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından birini
yerine getirmek için mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan
biri günahlarını siler, diğeri onun derecesini yükseltir...”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

15.
.... namazı haftada bir kez öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır.
İmam, farzdan önce hutbe okur. İlk sünneti 4, farzı 2 ve son sünneti
4 rekât olmak üzere toplam on rekât kılınır.
Bu parçadaki
gelmelidir?

boşluğa

aşağıdaki

kavramlardan

A ) Camilere giderken temizliğe dikkat edilmelidir.
B ) Farz namazları camide kılmaya özen gösterilmelidir.

hangisi

C ) Her namazdan önce yeniden abdest alınmalıdır.
D ) Hz. Peygamber camide namaz kılmaya teşvik etmektedir.

A ) Sabah
B ) Cenaze

19.

C ) Bayram

Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

D ) Cuma
A ) Her namaz için ayrı abdest alınır.
B ) Temiz olan elbiseyle namaz kılınır.
C ) Temiz olan her yerde namaz kılınır.
D ) Bedenin temiz olmasına dikkat edilir.

16.

20.

I. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir.

Namaz kılacak kişi bedeninin örtülmesi gerekli yerlerini

II. Ayakta kılınan, secdesi ve rükûsu olmayan bir ibadettir.

örtmelidir.

III. Dört kez tekbir alınan bu ibadetin hükmü farz-ı kifâyedir.
Cenaze namazıyla ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri

Erkekler en az diz ile göbek arasını, kadınlar ise el, yüz ve
ayaklar dışında bütün vücudu örtmelidir.

doğrudur?

Bu bilgiler aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?

A ) Yalnız I

A ) Necasetten taharet

B ) Yalnız II

B ) Hadesten taharet

C ) Yalnız III

C ) Setr-i avret

D ) I, II ve III.

D ) İstikbal-i kıble
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