
II. ÜNİTE NAMAZ

1.
“... Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız
olun (namazda) yüzünüzü o yöne çevirin. ...” (Bakara suresi, 144.
ayet)
Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?

KıraatA)

İstikbal-i kıbleB)

SecdeC)

Kade-i ahireD)

2.
Aşağıdaki namazın rükünleriyle ilgili kavramların hangisinin
açıklaması yanlıştır?

İftitah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.A)

Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.B)

Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmek.C)

Kıraat: Namazda ayakta durmak.D)

3.
I. Kâbe’ye yönelmek
II. Namazda ayakta durmak
III. Elleri dizlere koyarak eğilmek
IV. Abdest veya boy abdesti almak
Numaralanmış durumlardan hangileri namaza hazırlık
şartlarıyla ilgilidir?

I ve II.A)

I ve IV.B)

II ve III.C)

III ve IV.D)

4.
Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Allah’ın birlik ve büyüklüğünü ilan eder.A)

Namazın vaktinin girdiğini bildirir.B)

Müslümanları namaza çağırır.C)

Dünyadaki her dilde okunur.D)

5.
Ezanın sözlerine “Kad kâmeti’s-salâh” cümlesi eklenir.
Tek veya cemaatle kılınan farz namazından önce okunur.
Namazın farzına başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle
okunur ve hızlı söylenir.

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

EzanA)

KıraatB)

KametC)

SalaD)

6.
Ezan okunması, namazın hazırlık şartlarından hangisiyle
ilgilidir?

VakitA)

NiyetB)

İstikbal-i kıbleC)

Setr-i avretD)

7.
Namazın kılınışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Farz namazların 3 ve 4. rekâtlarında sadece Fâtiha suresi
okunur.

A)

Farz namazların ilk oturuşunda Salli ve Bârik duaları okunur.B)

Hasta olan ve ayakta duramayan namazı oturarak kılar.C)

Rükûda iken “sübhâne rabbiye’l-azim” denilir.D)

8.
Namazın son oturuşunda sırasıyla hangi dualar okunur?

Tahiyyat - Salli Barik duaları - Rabbena dualarıA)

Tahiyyat - Rabbena duaları - Salli Barik dualarıB)

Tahiyyat - Salli Barik duaları - SubhanekeC)

Tahiyyat - Subhaneke - Salli Barik dualarıD)
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9.
“Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka
kurtuluşa erer.” (A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)
Bu ayetlerden namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

Kötülükten sakınmaya yardımcıdır.A)

Allah’ın adını anmaya vesiledir.B)

Yardımlaşmaya teşvik edicidir.C)

Arınanlar için kurtuluş yoludur.D)

10.
Cemaatle namaz kılmakla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Cemaat içinden bir kişi imam olur.A)

Yolcular da cemaatle namaz kılabilir.B)

Cemaat “Uydum imama.” diye niyet eder.C)

Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır.D)

11.
Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?

Geçimini demircilik yaparak sağlamıştır.A)

İsrailoğullarına tevhid inancını tebliğ etmiştir.B)

Hz. İbrahim ve Hz. Davut’un soyundan gelmiştir.C)

Oğlu Hz. Yahya peygamber olarak görevlendirilmiştir.D)

12.
“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr
olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi
tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk
bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem
suresi, 5 ve 6. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı yapmasının
nedenidir?

Bakıma muhtaç olmasıA)

Allah’tan çocuk istemesiB)

Hz. Yakub’u çok sevmesiC)

Yalnız kalmaktan korkmasıD)

13.
Hz. Zekeriya’yla ilgili,
I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.
II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.
III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.
öncüllerinden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)

14.
”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz çocukken
hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de
(verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi
davranırdı; zorba ve âsi değildi.” (Meryem suresi, 12-14. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

Hayırlı bir evlat olmasınaA)

Yumuşak kalpli olmasınaB)

Kardeşleriyle iyi geçinmesineC)

Kötülüklerden uzak durmasınaD)

15.
“Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik; eşini de
bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve
korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı
içindeydiler.” (Enbiya 90. ayet)
Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. MuhammedA)

Hz. DavudB)

Hz. MusaC)

Hz. ZekeriyaD)
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16.
I. Allah duasını kabul etmiştir.
II. Kendini hayır işlerine adamıştır.
III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.
Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya hakkında
söylenemez?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

17.
“O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle
seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih
kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.”
(Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Hz. Zekeriya’ya bir müjde verdiğiA)

Hz. Yahya’nın güzel ahlakını övdüğüB)

Hz. Zekeriya’nın duasına cevap olduğuC)

Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediğiD)

18.
Fil suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Mekkeli müşrikleri uyardığıA)

Fil olayının zamanını bildirdiğiB)

Fil olayının sonuçlarını açıkladığıC)

Mekkelilerin yanlışlarını düzelttiğiD)

19.
Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?

Fil olayı anlatılmıştır.A)

Mekke’de indirilmiştir.B)

Kısa surelerden biridir.C)

Ayetlerinin sayısı altıdır.D)

20.
Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Fil ordusunun perişan hâlineA)

Fillerin orduyu güçlü kıldığınaB)

Kuşların Fil ordusunu yendiğineC)

Ebrehe’nin planının bozulduğunaD)
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