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1. Aşağıda verilenlerden hangisi belli şartlara ve 

kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine 

getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara 

emredilen bir ibadettir? 

A) Salat 

B) zekat 

C) Sünnet 

D) Niyet 

 

2. Namazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana 

farzdır. 

B) Kur’an-ı Kerim’de namaz kılmak herkese 

emredilmemiştir. 

C) Namaz kılan insan, günahlarından arınır. 

D) Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuruna 

çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir. 

 

3. Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Rükû edin; 

secdeye kapanın; Rabb’inize ibadet edin; hayır 

işleyin 

ki kurtuluşa eresiniz.” Ayeti ile hangi ibadetin 

önemi anlatılmıştır? 

A) Zekat vermek 

B) Hacca gitmek 

C) Namaz kılmak 

D) Hayır işlemek 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi farz olan namazlardan 

birisi değildir? 

A) Cuma namazı 

B) Bayram namazı 

C) Sabah namazı 

D) Yatsı namazı 

 

5. Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği 

namazlara ne ad verilir? 

A) Farz Namazlar 

B) Vacip Namazlar 

C) Nafile Namazlar 

D) Müstehap Namazlar 

 

6. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda kılınan 

bayram namazları ve yatsı namazından sonra 

kılınan vitir namazı hangi çeşittir? 

A) Farz Namazlar 

B) Vacip Namazlar 

C) Nafile Namazlar 

D) Müstehap Namazlar 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi farz olan namazlardan 

birisidir? 

A) Bayram namazı 

B) Vitir namazı 

C) Şükür namazı 

D) Cenaze namazı 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan 

birisi değildir? 

A) tesbih namazı 

B) teravih namazı 

C) bayram namazı 

D) şükür namazı 

 

 

9. Namaz kılmaya niyetlenen bir kişi, namaza 

başlamadan önce neler yapmalıdır? 

A) Abdest almalıdır. 

B) Güneye dönmelidir. 

C) Dua okumalıdır. 

D) Tespih çekmelidir. 

 

 

 

10. Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak 

gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa veya suyu 

kullanma imkânı bulunmuyorsa ne yapılır? 

A) Namaz kılınmaz. 

B) Kaza namazı kılınır. 

C) Teyemmüm alınır. 

D) Abdestsiz kılınır. 
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11. Abdestin alınışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kulaklarımın dörtte birini mesh ederim. 

B) Niyet ettikten sonra ellerimi yıkarım. 

C) Önce sağ sonra sol ayağımı yıkarım. 

D) Burnumu su çekerek temizlerim. 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? 

A) terlemek 

B) vücuttan kan çıkması 

C) bir şeyler yiyip içmek 

D) gereğinden fazla gülmek 

 

 

 

13. Teyemmüm almak isteyen bir kimse 

aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Önce teyemmüm abdesti almaya niyet eder.  

B) İki elini toprağa sürer ve yüzünü mesh eder. 

C) Sağ eliyle başının dörtte birini mesh eder. 

D) Daha sonra ellerini aynı şekilde toprağa sürer 

ve sol eliyle sağ kolunu, sağ eliyle sol kolunu 

dirseklere kadar mesh eder. 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış 

şartlarından birisi değildir? 

A) Ellerimizi toprağa sürerek yüzümüzü ve 

kollarımızı mesh etmek. 

B) Namaza tekbirle başlamak. 

C) Namaz kılarken ayakta durmak ve Kur’an-ı 

Kerim’den ayetler okumak. 

D) Namazda adabına uygun rükû ve secde 

yapmak. 

 

 

 

15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sabah Namazı – 4 rekat 

B) Öğle Namazı – 10 rekat 

C) Akşam Namazı – 3 rekat 

D) İkindi Namazı – 8 rekat 

 

16. Bayram namazı Kurban ve Ramazan 

Bayramının birinci günü güneş doğduktan yaklaşık 

45-50 dakika sonra kılınır. Bayram namazlarının 

kılınışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bayram namazı yılda iki kez cemaatle birlikte 

kılınır. 

B) İki rekâtlık bir namazdır ve kılınması vaciptir. 

C) Namazdan önce imam minbere çıkarak hutbe 

okur. 

D) Bayram namazlarında hutbeyi dinlemek 

sünnettir. 

 

 

17. Aşağıdaki namazlardan hangisi Farz-ı 

kifâyedir (Birilerin yapması ile diğer kişilerin 

üzerinden sorumluluğu kalkan farzlardır)? 

A) Cenaze namazı 

B) Cuma namazı 

C) Kaza namazı 

D) Teravi namazı 

 

 

18. Aşağıdaki namazlardan hangisini tek başımıza 

da kılabiliriz? 

A) Cenaze namazı 

B) Cuma namazı 

C) Vitir namazı 

D) Bayram namazı 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan 

durumlardan birisi değildir? 

A) Bir şey yiyip içmek, 

B) Kıble yönünden ayrılmak, 

C) Önünden başkasının geçmesi, 

D) Kişinin kendi işiteceği kadar gülmesi, 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi namazın insanın ahlaki 

gelişimine sağladığı katkılardan birisi değildir? 

A) Namaz kılan haramdan kaçınır. 

B) Namaz kılan temizliğine dikkat eder. 

C) Namaz kılan kötülük yapmaz, günah işlemekten 

kaçınır. 

D) Namaz kılan boş vaktini iyi değerlendirir. 

 


