Konu Testleri
2.Ünite Değerlendirme Testi
1- Namaza hazırlık şartlarından "istikbal-i kıble" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Abdest almak
b) Örtülü giyinmek
c) Secdeye gitmek
d) Kıbleye yönelmek

11- Aşağıdaki sure veya dualardan hangisi namazın kade-i ahire bölümünde okunur?
a) Kevser suresi
b) Rabbena duaları
c) Fatiha suresi
d) Sübhaneke duası
12- Namazda secde halindeyken aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a) Sübhane rabbiyel a'la
b) Sübhane rabbiyel azim
c) Rabbena lekel hamd
d) Semi Allahü limen hamideh

2- Namazın kılınış şartlarından "kade-i ahire" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Rükuya eğilmek
b) Son oturuş
c) Örtülü giyinmek
d) Başlangıç tekbiri

13- Dinimizde bazı namazlar mutlaka cemaatle kılınmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu
namazlardan değildir?
a) Cuma namazı
b) Bayram namazı
c) Teravih namazı
d) Cenaze namazı

3- Namazdayken eller bağlı olarak ayakta durmak, namazın farzlarından hangisidir?
a) Kıyam
b) Kade-i ahire
c) Niyet
d) Setr-i avret

d) Rüku

5- "Et-Tahiyyatü" duası namazın hangi bölümünde okunur?
a) Kıyam
b) Secde
c) Kade-i ahire

d) Rüku

6- Hangi namazların üçüncü rekatlarına "sübhaneke" ile başlanır?
a) Dört rekatlı farz namazların üçüncü rekatına
b) İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinin üçüncü rekatına
c) Akşam namazının farzının üçüncü rekatına
d) Vitir namazının üçüncü rekatına
7- Namazda rükû halindeyken aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a) Semiallahü limen hamideh
b) Sübhane rabbiyel a'lâ
c) Rabbena lekel hamd
d) Sübhane rabbiyel azim
8- Aşağıdaki namaz-rekat sayıları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Yatsı namazı-8 rekat
b) Akşam namazı-5 rekat
c) Öğle namazı-10 rekat
d) Sabah namazı-4 rekat
9- Aşağıdaki durumlardan hangisinde namaz bozulmaz?
a) Bir şey yiyip içmek
b) Kıbleden başka bir tarafa yönelmek
c) Allah korkusuyla ağlamak
d) Bayılmak, delirmek
10- Aşağıdaki "namaz ve dinî hükmü" eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Bayram namazı-sünnet
b) Cuma namazı-sünnet
c) Cenaze namazı-farzı kifaye
d) Teravih namazı-farz

www.konutestleri.com

4- "Sübhaneke" duası namazın hangi bölümünde okunur?
a) Kıyam
b) Secde
c) Kade-i ahire

14- Cuma namazında imam minbere çıkıp cemaate dini ve sosyal konularda öğüt verici
konuşma yapar. Bu konuşmaya ne ad verilir?
a) Duyuru
b) Konferans
c) Mevlid
d) Hutbe
15- Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan ve kılınması sünnet
olan namazın adı nedir?
a) Bayram namazı
b) Teravih namazı
c) Cuma namazı
d) Tesbih namazı
16- İki rekatlı namazlar, niyetleri hariç kılınış olarak birbirlerinin aynıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Sabah namazının farzı
b) Akşam namazının farzı
c) Yatsı namazının son sünneti
d) Öğle namazının son sünneti
17- Aşağıdaki sure veya dualardan hangisi namazın kıyam bölümünde okunur?
a) Fatiha suresi
b) et-Tahiyyatü duası c) Rabbena duaları
d) Salli-Barik duaları
18- Aşağıdaki namaz-rekat sayıları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Sabah namazı-2 rekat
b) Akşam namazı-10 rekat
c) İkindi namazı-10 rekat
d) Öğle namazı-10 rekat
19- Niyet ettikten sonra namaza ilk başladığımızda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Rüku
b) Kade-i ahire
c) İftitah tekbiri
d) Secde
20- Namazda rükudan doğrulurken aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a) Semi Allahü limen hamideh
b) Sübhane rabbiyel azim
c) Sübhane rabbiyel a'la
d) Rabbena lekel hamd
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