1. Dönem 2. Değerlendirme Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi namaz çeşitlerinden
birisi değildir?
A) Farz Namazlar
B) Vacip Namazlar
C) Nafile Namazlar
D) Müstehap Namazlar

6. Abdestin alınışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Burnumu su çekerek temizlerim.
B) Yüzümü yıkarım.
C) Boynumu mesh ederim.
D) Başımın tamını mesh ederim.

2. Bayram namazı hangi çeşit namazlardandır?
A) Farz Namazlar
B) Vacip Namazlar
C) Nafile Namazlar
D) Müstehap Namazlar

7. Aşağıda abdesti bozan durumlardan bazıları
verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) tuvalet ihtiyacını gidermek
B) yellenmek
C) yemek yemek
D) ağız dolusu kusmak

3. Şükür namazı, yolculuk namazı, tövbe namazı,
teheccüd namazı gibi namazlar hangi çeşit
namazlardandır?
A) Farz Namazlar
B) Vacip Namazlar
C) Nafile Namazlar
D) Müstehap Namazlar
4. Namazın kılınması ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak
gerekir.
B) Bedenimizde örtülmesi gereken yerler
örtülmelidir.
C) Namaz kılmak için namazı kılacağımız vaktin
geçmesi gerekir.
D) Kılacağımız namazın vakti girdikten sonra
Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönelerek kılınacak
namaza uygun niyet edilmelidir.
5. Namaza hazırlık şartları ile ilgili
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İstikbâl-i Kıble - Her namazı kendi vakti
içerisinde kılmak.
B) Setr-i Avret - Namazda örtülmesi gereken
yerleri örtmek.
C) Necâsetten Tahâret - Namaz kılınan yeri ve
elbiseyi temiz tutmak.
D) Hadesten Tahâret - Abdestle veya gerekirse
gusülle namaza hazırlanmak.

8. Aşağıdakilerden hangisi su bulunmadığı ya da
suyu kullanma imkânının olmadığı durumlarda,
temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri
sürerek alınan bir abdesttir?
A) Teyemmüm
B) Tahiyyat
C) Taharet
D) Gusül
9. Namazın rükünleri ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İftitah Tekbiri - Namaza “Allahu Ekber”
diyerek başlamak.
B) Kıyam - Namazda Kur’an okumak.
C) Rükû - Elleri dizlere koyarak eğilmek.
D) Secde - Alın, burun, dizler, eller ve ayakları
yere koymak.
10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bayram Namazı – 2 rekat
B) Cuma Namazı – 10 rekat
C) Akşam Namazı – 5 rekat
D) İkindi Namazı – 8 rekat
11. Aşağıdaki namazların hangisinde secde
yoktur?
A) Bayram namazı
B) Cuma namazı
C) Vitir namazı
D) Cenaze namazı
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12. Cuma namazının kılınması ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cuma namazının dört rekâtlık ilk sünnetinden
sonra caminin içinde iç ezan okunur.
B) Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve
cemaatle birlikte cumanın iki rekâtlık farzı kılınır.
C) Farzdan sonra dört rekâtlık son sünnet kılınır.
D) Cuma namazını cemaatle kılmasak ta olur.

13. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında
yapılmaz?
A) Cenazeye karşı ve kıbleye yönelerek saf
tutulur, niyet edilir. Bu niyette ölünün kadın veya
erkek, kız çocuğu veya erkek çocuğu olduğu
belirtilir.
B) Niyetten sonra tekbir getirilir ve eller bağlanır.
İmam ve cemaat içinden Sübhâneke duasını
“vecelle senâuk” ifadesini ekleyerek okur.
C) İmam ellerini kaldırmadan ikinci tekbiri alır.
Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik duaları
okunur.
D) Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe
okur. Hutbede günün anlam ve öneminden
bahsedilir ve dua edilir. Hutbeyi dinlemek sünnettir

14. Aşağıdaki namazlardan hangisini tek başımıza
da kılamayız?
A) Teravih namazı
B) Bayram namazı
C) Sabah namazı
D) Kaza namazı

16. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak,
günde beş vakit yerine getirilen ve akıllı ve
ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yapması
emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç
B) Zekât
C) Namaz
D) Hac
17. Namaz ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi
doğru değildir?
A) Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
B) Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.
C) Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir.
D) Allah anılır, O’na olan sevgi ve saygı dile
getirilir.
18. Aşağıda verilenlerden hangisi namaz
ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli değildir?
A) Müslüman olmak
B) Hacca gitmek
C) Ergen olmak
D) Akıllı olmak
19. Bilerek yada bilmeyerek zamanında
kılınmayan namazlar için aşağıdakilerden hangisini
yapmak doğru olur?
A) Üç gün oruç tutulmalıdır.
B) İlk fırsatta kaza edilmelidir.
C) Ramazanda kaza edilmelidir.
D) Sadaka verilip kaza edilmelidir.
20. Aşağıdakilerden hangisi fil suresinin
bölümlerinden birisi değildir?
A) Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
B) Ve ileyke nes’â ve nahfid.
C) Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl.
D) Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

15. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan
durumlardan birisi değildir?
A) Namazda konuşmak,
B) Namazın farzlarından birini yerine getirmemek,
C) Namazda öksürmek veya hapşırmak,
D) Dışarıdan bakıldığında kişinin namaz kıldığı
anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar yapmak,
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