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Aşağıdaki sözcükleri bulmacada işaretleyiniz.
1. FASİKÜL

1. UYGULAMA

 MİNBER 
 

EZAN 
 

SÜNNET 
 

SELAM 
 

SEFERİ 
 

ZİKİR 
 

MİRAÇ 
 

CEMAAT 
 

TEKBİR 
 

MESCİT 
 

MİNARE 
 

KIBLE 
 

KÂBE 
 

HUTBE 
 

MİHRAP 
 

SAF 
 

DUA 
 

NİYET 
 

NAFİLE 
 

VACİP 
 

TESBİH 
 

BAYRAM 
 

FARZ SALAT 
 

KAMET 
 

M A V M E S C İ T V P L Ç B N 

A Ş M İ R A Ç Ö E G Z O F A S 

L A O Ç L N A J M B A Ç Ö Y L 

E E L B I K P V A C İ P J R Z 

S V P Z B O Ş Ö K B S A L A T 

G Ş S E F E R İ Ç P H P Ö M Ş 

C Z A V G M İ N B E R A V P Ç 
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M A Ş Ö V Ş Z J Ö N Ş H D Ç İ 

A K S A M H İ B S E T P U A Y 

A Z Ü G İ L K A V Ç E O A J E 

T J N Ç N Ö İ L P N K Â B E T 
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N Ç E V R V Ö Ç Z M İ H R A P 

H U T B E B A L F A R Z Ö Ç V 
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2. UYGULAMA

Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

1. Başkalarına cemaatle namaz kıldıran kişi.
2. Namazın kıyam, rükû ve secdeden oluşan her bir bölümü.
3. Suyun bulunmadığı veya kullanma imkânının olmadığı durumda, toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdest.
4. Farz namazların vak�nin geldiğini duyurmak için yapılan çağrı.
5. Yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlık vacip namaz.
6. Ezana benzeyen, farz namazlarının öncesinde okunan ve namazın başladığını bildiren sözler. 
7. Ezan okuyan kişi.
8. Yemen valisi Ebrehe’nin,  Allah’ın (c.c.) evi olan Kâbe’ye saldırmasını ve karşılaş�ğı acı sonu anlatan Kur’an suresi.
9. Bir imam önderliğinde namaz kılan topluluk.
10. Namazın her rekâ�nda okunan sure. 
11. Tekbir ile başlayıp selam ile sona eren farz bir ibadet.
12. Herhangi bir sebeple beş vakit namazdan birini zamanında kılamayan bir Müslüman’ın, kılamadığı namazı daha 
sonra kılması.
13. Ramazan ayına özgü, yatsı ile vi�r namazları arasında kılınan sünnet namaz. 
14. Soyu Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanan, Beytü’l-Makdis’e uzun yıllar hizmet etmiş ve Hz. Meryem’in bakımını üstlenmiş 
olan peygamber.
15. Namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek gibi ibadetleri yerine ge�rebilmek için bazı organları yıkamak, bazı organları da 
mesh etmek sure�yle yapılan bir temizlik.
16. Müslümanların namaz kıldığı ibadethane.
17. Niyet ederek, ağız ve burun dâhil olmak üzere bütün vücudu hiç kuru yer kalmadan yıkamak sure�yle yapılan 
temizlik.

Sorular
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Namaz, 

Allah’ın (c.c.) 
huzuruna 
çıkmak, O’nunla 
aracısız şekilde 
ile�şim 
kurmak�r.

Beş vakit 
namaz Miraç 

gecesinde farz 
kılınmış�r.

İnsanların 
kıyamet gününde 

ilk hesaba çekileceği 
amel namazdır.

Bütün ezanlar 
aynı şekilde 

okunur.
Her namaz için

 ayrı abdest almak 
gerekir.

İki rekâtlı bütün 
namazların kılınışı 

aynıdır.
Kunut duaları vi�r 
namazının üçüncü 
rekâ�nda okunur.

Kaza namazı 
kılanlar, kaza

e�kleri namazın 
tamamını kılar. 

Fil olayı, Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) 

doğduğu yıl 
gerçekleşmiş�r.

Soğuk havalarda 
teyemmüm 

abdes� alınabilir.

Uzun bir yolculuğa 
çıkan insanların 

yolculuk süresince
namaz kılmalarına 

gerek yoktur. Namaz, bütün 
ilahi dinlerde 

emredilmiş bir 
ibade�r. 

Cenaze namazı 
ayakta kılınan, rükû ve 

secdesi olmayan bir 
namazdır.

Bütün namazların 
cemaatle kılınması 

gerekir.
Kur’an’da namaz 

yerine salat 
kelimesi kullanılır. 

Görseldeki cümleler doğru ise 
“D” yanlış ise “Y” yazınız.

  3. UYGULAMA
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İslam dinine göre namaz çeşitleri, farz, vacip ve sünnet (nafile) namazları olmak üzere üçtür.
Farz Namazlar: Allah (c.c.) tara�ndan sorumluluk çağına gelmiş Müslümanlara kesin olarak emredilen ve 
terk edilmesi günah olan namazlardır.
Vacip Namazlar: Farz kadar kesin olmayan, sünne�en daha kuvvetli olan, kılınması emredilen namazlardır. 
Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazlar dışında Allah (c.c.) rızası için kılınan, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
kıldığı Müslümanlara da tavsiye e�ği, kılınması zorunlu olmayan namazlardır. 

Aşağıdaki tabloda verilen namaz çeşitlerini dini hükmüne göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

4. UYGULAMA 

NAMAZLAR FARZ VACİP NAFİLE (SÜNNET) 

Teheccüt    

Vi�r    

Teravih    

Hacet    

5 vakit namaz    

Tahiyyatü’ül-mescit    

Cenaze    

Şükür    

Bayram    

Yolculuk    

Cuma    

Tövbe    

Duha    

İs�hare    
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5. UYGULAMA

Aşağıda abdes�n alınışı karışık olarak verilmiş�r. Yanlarındaki kutucukları
 örnekteki gibi numaralandırarak abdes�n alınışını doğru şekilde sıralayınız. 

Yüzün tamamı, saçların başladığı 
yerden çene al�na ve kulak 
yumuşaklarına kadar üç kez yıkanır.

Sağ elin içiyle başın dör�e 
birlik kısmı mesh edilir.

Her iki elin dış kısmı ile boyun mesh edilir.
“Niyet e�m Allah rızası için abdest almaya.” 
diye niyet edilip Eûzu besmele çekilir. Sonra
eller bileklere kadar üç kez yıkanır.

3
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Eller ısla�lır. Serçe parmaklarla kulakların 
içi, başparmaklarla da arkası mesh edilir.

Önce sağ, sonra sol kol dirseklerle 
birlikte üç defa yıkanır.

Sağ avuca su alınarak ağız üç defa çalkala-
nır. Yine sağ avuca su alınarak buruna üç 
defa su verilir ve burun güzelce temizlenir.

Önce sağ sonra sol ayak parmak araları 
ve topuklarla birlikte üç kez yıkanır.
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6. UYGULAMA

 

8 
Başın dör�e birini 

mesh etmek 

 
12 

Ergenlik çağına 
gelmiş olmak 

5 
Elleri dirseklerle 
birlikte yıkamak 

 

1 
Burnu suyla güzelce 

temizlemek 

2 
Elleri toprağa vurup yüzü 

ve kolları mesh etmek 

11 
Ayakları topuklar ile 

birlikte yıkamak 

3 
Farz 

9 
Ağzı suyla iyice 

çalkalamak 

 

10 
Bütün vücudu 

yıkamak 

 

7 
Niyet etmek 

4 
Yüzü yıkamak 

6 
Akıllı 

A) Hangileri namazın dini hükmüdür? ( ---- ) 
B) Hangilerinde namazın kimlere farz olduğu verilmiş�r? ( ----, ---- ) 
C) Hangileri abdes�n farzlarıdır? ( ----, ----, ----, ---- ) 
D) Hangileri gusül abdes�nin farzlarıdır? ( ----, ----, ----) 
E) Hangileri teyemmümün farzlarıdır? ( ----, ---- ) 

Aşağıdaki soruları tabloda verilen kodları yazarak cevaplayınız.
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7. UYGULAMA

Aşağıdaki tabloda abdes� bozan ve bozmayan durumları örnekteki gibi işaretleyiniz.

 BOZAR BOZMAZ 

Uyumak   

Ağlamak   

Tuvalet ihtiyacını gidermek   

Sinek ısırması   

Vücuttan kan veya irin çıkması   

Burun akıntısı   

Tıraş olmak   

Bayılmak   

Namazda sesli gülmek   

Göz damlası damlatmak   

Yellenmek    

Ağız dolusu kusmak   

Tırnakları kesmek   
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1. Günde kaç vakit 
namaz vardır?
……………… 

2. Kılma vak�nin en kısa olduğu 
iki namaz hangileridir?

…………………… ve ....……………….

4. Yatsı namazının bi�ği vakit 
ne zamandır?

……………… 

 6. Sabah namazının bi�ş 
saa� ne zamandır?

………………………….  

7. Hangi vakitlerde namaz 
kılınmaz?

……………………………

5. Süresi en uzun olan 
namaz hangisidir?

…………………………

3. Bir günde kılınması 
gereken farz namazların 

isimleri nelerdir?
………………………………

……………………

8. UYGULAMA

Elif, yukarıdaki tablodan yararlanarak ödevini yapacaktır. Ona yardımcı olur musun?
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Kâbe 

Yönelmek 

Pusula 

 

Yere kapanmak 

Alın burun yüz  

İki defa 

 

 

Örtünme 

Kadın 

Erkek 

 

 

Durmak 

Ayet 

Ayakta  

 

 

Kaza namazı 

Zamanında 

5 defa 

 

Oturmak 

E�ehiyyâtü 

Son 

 

 

 

 

Kıyafet 

Seccade 

Temizlik 

 

 

Ayakta 

Kur’an okuma 

Fa�ha  

 

 

 

Eğilmek 

              Diz 

       Dua okumak 

 

Abdest 

Gusül 

Temizlik 

 

 

Hangi namaz? 

Kalp ile 

Allah rızası 

 

 

Allâhu Ekber 

Eller 

Başlama  

 

 

9. UYGULAMA

a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen ipuçlarının namazın hangi farzına 
ait olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.  

b) Namazın dışındaki farzları maviye; namazın içindeki farzları
ise yeşile boyayınız.

............. ............. ............. .............

............. ............. ............. .............

............. ............. ............. .............
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10. UYGULAMA

5 VAKİT NAMAZIN REKÂT SAYILARI 

Namaz Vakitleri İlk Sünnet Farz Son Sünnet Vi�r Vacip Toplam 
Rekât 

Sabah 2 2 - 
- 

4 

Öğle 4 4 2 
- 

10 

İkindi 4 4 - 
- 

8 

Akşam - 3 2 - 5 

Yatsı 4 4 2 3 13 

Aşağıdaki tabloda beş vakit namazın rekât sayıları verilmiş�r. 

1. Hangi farz namazlarının kılınışı aynıdır?  
....  

2. Farzından önce sünne� olmayan namaz hangisidir? 
.... 

3. Vi�r namazı hangi vaki�e kılınır? 
.... 

4. Farz, vacip, sünnet olmak üzere bir günde toplam kaç rekât namaz kılınır? 
.... 

5. Bir günde kılınan farz namazların toplamı nedir? 
.... 

6. Gündüz saatlerinde kılınan namazlar hangileridir? 
.... 

7. Son sünneti olmayan namazlar hangileridir? 
.... 

8. Hangi namazların iki rekâtlı sünnetleri vardır? 
.... 

9. Bir günde kılınan namazlarda kaç farklı namaz çeşidi vardır? 
.... 

Soruları tabloya göre cevaplandırınız.
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11. UYGULAMA

Aşağıdaki resimlerde sırasıyla namazın temel bölümleri verilmiş�r. 
Bu bölümlerde okunması gereken duaları boşlukları doldurarak tamamlayınız.  

Kıbleye dönülür. “Niyet e�m Allah rızası için 
sabah namazının farzını kılmaya.” diye
niyet edilir. Eller kaldırılır, “…………………..………” 
diyerek i�itah tekbiri alınır.

İ�itah tekbirinin ardından ayakta eller bağlanır. 
Sonra sırasıyla; “………...…………….
-Eûzu Besmele-……………………….- Kur’an’dan
 bir bölüm” okunur.

Allâhu Ekber diyerek rükûya gidilir. 
Rükûda üç defa 
“……………………………………..………….”
 İfadesi söylenir.

“……………………………………..………….” diyerek 
rükûdan kalkılır. Rükûdan kalkınca ayakta 
“……………………………………..………….” denir.
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“Allâhu Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdede 
dizler, alın ve burun yere değer. Burada üç defa 
“……………………………………..………….” İfadesi 
okunur.

“……………………..” diyerek secdeden kalkılır 
ve diz üstü oturulur. Kısa bir oturuşun 
ardından secdeye ikinci defa gidilir ve bir 
önceki secdenin aynısı yine yapılır.

Kâde-i Âhire (son oturuş) yapılır. Burada 
sırasıyla; “………….………….-……………….……. 
…………………. ve Rabbena” duaları okunur.

Kâde-i Âhirenin ardından önce sağ sonra sol 
omza dönülür, 
“………………………………..………….” diyerek selam 
verilir ve namaz tamamlanır.
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Aşağıdaki tabloda namazı bozan ve bozmayan durumlara örnekler verilmiş�r. 
Bunların hangi gruba ait olduğunu bularak uygun kutucukları örnekteki gibi boyayınız.

12. UYGULAMA

Bir şey yemek, içmek.

Yönünü kıbleden başka yöne döndürmek.

Esnemek.

“Ah”, “Of” gibi sözler söylemek.

Namaz dışı şeyler düşünmek.

Namaz esnasında abdestin bozulması.

Konuşmak.

Birine selam vermek veya verilen selamı almak.

Namaz kılan kişinin önünden birinin geçmesi.

Başkası işitecek kadar gülmek.

Namazın farzlarından birini eksik yapmak veya terk etmek.

Tebessüm etmek.

Hapşırma veya kendiliğinden gelen öksürük.

BOZAR BOZMAZ
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FİL 
SURESİ

keydehüm

Termîhim 

terâ

ersele

Fecealehüm

Rabbüke

�l

tayran

Elem …………….. keyfe feale  ……………..  biashabil  ……………..  Elem yec’al  ……………..  � tadlîl. Ve 
……………..  aleyhim  ……………..  ebâbîl. ……………..  bihicâra�n min siccîl. ……………..  keasfin me’kûl.

Aşağıda Fil suresinde boş bırakılan yerleri, karışık olarak verilen 
kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.

13. UYGULAMA
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FİL OLAYI

  Hz. Muhammed (s.a.v.)  doğmadan kısa bir süre önce Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Hris�yanlığı bu bölgede 
yaymak ve akın akın Kâbe’ye giden insanların yönünü Yemen’e döndürmek için büyük ve ih�şamlı bir kilise 
yap�rdı. Ancak durum hiç de onun beklediği gibi olmadı. İnsanlar yine yüzyıllardır kutsal kabul e�kleri Kâbe’ye 
gitmeye devam e�ler. Bunun üzerine hırslanan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için ordusuyla Mekke’ye doğru harekete 
geç�. Mekke’ye yaklaş�klarında ordunun en önünde yürüyen fil, durdu ve yere çöktü. Ebrehe ve adamları ne 
kadar zorladılarsa da fili yerden kaldıramadılar. Mekke yönüne gitmeyen fil, Yemen tara�na döndürüldüğünde 
kalkıp yola devam ediyordu. Ebrehe ve adamları bu duruma bir anlam veremediler ve şaşkınlıkla kalakaldılar. Tam 
bu sırada gökyüzünde sürü sürü kuşlar belirdi. Gökyüzünü kaplayan bu kuşların gagalarında ve ayaklarında minik 
taşlar vardı. Bütün kuşlar bir anda bu taşları ordunun üzerine atmaya başladılar. Öldürücü nitelikteki bu taşlar, 
Ebrehe ve ordusunu perişan e�. Askerlerin çoğu öldü. Yaralı olarak kurtulan Ebrehe ise Yemen’e dönünce 
haya�nı kaybe�. 

Allah (c.c.), büyük dersler içeren bu olayı, Fil suresiyle bütün insanlığa şöyle duyurmuştur: 
1- Bilmez misin, Rabb’in fil ordusuna neler yap�? 
2- Onların planlarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürüler hâlinde azap kuşları gönderdi.
4- Onların üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar a�yorlardı.
5- Böylece Allah onları (yenilerek delik deşik edilmiş) ekin yapraklarına çevirdi.

14. UYGULAMA

Fil olayı ve Fil suresinin anla�ldığı bu me�nden hangi çıkarımların 
yapılabileceğini uygun kutucukları işaretleyerek belir�niz.

 Bu olay Allah’ın sonsuz gücünü ve kudre�ni en somut şekilde gösteren bir mucizedir. 

 

 Allah, büyüklenen ve kutsal değerlerine göz dikenlerin bir kuştan bile güçsüz olduklarını 
göstermiş�r. 

 Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesinin nedeni, Müslümanları düşman olarak görmesidir. 

 

 Allah bu mucizeyle insanlığa, kutsal değerlere karşı saygılı ve hassas olunması mesajını 
vermektedir. 

 Allah, kendisine inananları karşılaş�kları her sıkın�da mucizelerle destekleyecek�r. 

 

 İnsanlara değil Allah’a teslim olmak, O’na dayanmak ve güvenmek gerekir. 

 

 İnsanlar yap�kları hataların bedelini ahire�e ödeyecek�r. 

 

 Düşmanlık yapan, kötü niyet besleyen, planlar yapıp tuzaklar kuranlar er veya geç hüsrana 
uğrayacak�r. 

 Fil suresinin ana konusu, fillerle güçlendirilmiş bir orduyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak 
edilişidir.   

 Ebrehe ve askerleri yaşanan bu mucize karşısında yap�klarından pişman olmuş ve imana 
gelmişlerdir.  
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1. İslam’a göre bir Müslüman, namazını cemaatle kılabileceği gibi evinde tek başına da kılabilir. Ancak İslam’ın peygamberi 
Hz. Muhammed, bir mazere� olmadığı müddetçe namazlarını camide cemaatle kılmış, Müslümanları da buna teşvik etmiş�r. 
O, “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan namazdan yirmi kat daha fazladır.” (Buhârî, Ezan, 30) hadisiyle de 
namazı cemaatle kılmanın önemini ve bunun sevabının büyüklüğünü dile ge�rmiş�r.  
Buna göre cemaatle namazın tavsiye edilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanların günahlarından arınması
B) Maddi ve manevi temizliğin bir arada sağlanması
C) İbadetlerin ortak yapılış biçiminin belirlenmesi
D) İslam’ın, Müslümanların birlik ve beraberliğine önem vermesi

3. Şule öğretmen öğrencilerine bir soru sormuştur. Öğrencilerin bazılarının verdiği cevaplar şöyledir:
Yağmur: Temizliğe alış�rır.
Rana: Kötü davranışlardan uzaklaş�rır.
Ela:  Zamanı doğru ve planlı kullanmayı sağlar.
Neva: Allah ile bağını daima canlı tutar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Şule Öğretmen’in sorusu olabilir?

A) Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?
B) Bir Müslüman niçin namaz kılmalıdır?
C) Abdest almanın Müslümana faydası nelerdir?
D) Allah’ın emirlerine uymanın yararları nelerdir?

4. Sabah ezanında diğer vakit ezanlarından farklı olarak, “Hayye ale’l-felâh” ifadesi söylendikten sonra iki defa, 
“es-Salâtü hayrun mine’n-nevm.” denir. Bu ise, “Namaz uykudan hayırlıdır.” manasına gelmektedir.
Sabah ezanında bu ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sabah namazının diğer namazlardan daha önemli olması
B) İnsanın nefsine kapılmayıp, namazı uykuya tercih etmesi gerek�ği
C) Sabah namazını kılmayanın diğer namazları da kılamayacak olması
D) Sabah vak�nin huzurunu herkesin yaşaması gerek�ği

2. Hz. Muhammed bir gün ashabına, “Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa ve o kimse o nehirde her gün beş defa
 yıkansa onda kirden eser kalır mı?” diye sordu. Ashabı, “Hayır, kalmaz Ya Resûlallah!” cevabı üzerine Allah Rasulü (s.a.v.), 
“İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah (c.c.) beş vakit namazla günahları siler yok eder.” buyurdu. (Buhârî, Mevâkit, 6)
    Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu sözünden çıkarılabilecek en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanlar her namazdan önce mutlaka abdest almalıdır. 
B) Namaz kılan bir Müslüman, maddi ve manevi kirlerinden arınır.
C) Namazlarına devam etmek, Müslümanı hatalardan uzaklaş�rır. 
D) Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkan bir Müslüman temizliğine özen göstermelidir. 
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“Cenne�n anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdes�r.” (Tirmîzî, Tahâret, 1)

“Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet ge�rerek Allah’a teslim olmak), 
direği ise namazdır.” (Tirmîzî, İman, 8)

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır.
 Eğer namazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. 
Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar…” (Tirmizî Mevâkıt, 188)

“Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine dikkat ederek beş vakit namazı kılmaya 
devam eden ve bu beş vakit namazın Allah ka�ndan gelen bir emir olduğunu kabul 
eden kimse cennete girer.” (İbn-i Hanbel, IV, 266)

5. Yukarıdaki hadis-i şeriflerin konusu nedir?

A) Namaz ibade�nin şartları
B) İbadetlerin haya�mızdaki yeri
C) İslam’da namazın önemi
D) Dünyada mutluluğun formülü

7. Namaz, fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönden pek çok yararı olan bir ibade�r. Kas sisteminden eklemlere, sinir 
sistemine, beyne, gözlere ha�a iç organlara bile olumlu etkileri vardır. Yapılan bilimsel araş�rmalar da bunu kanıtlar 
niteliktedir. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Hans Tischer ünlü bir ortopedi uzmanıdır. Bir hareket zinciri 
halinde yerine ge�rilen namazı incelemiş ve edindiği sonuçları, “Müslümanların namazı; ortopedik açıdan bacaklar, 
diz, kalça ve ayak bilekleri ha�a parmak eklemlerine varıncaya kadar vücudun her eklemini hareket e�rir. Ayrıca 
boyun, omuz, kol, bacak, sırt ve karın kaslarının tümünü bir ahenk içinde kasılıp yumuşatmakta ve böylece tam bir 
sağlık kaynağı olmaktadır. Vücut için bundan daha faydalı, daha rahatla�cı bir hareketler topluluğu düşünülemez.” 
sözleriyle dile ge�rmiş�r. Bunun yanında huşu içerisinde yerine ge�rilen namazla kişinin kendini Allah’a (c.c.) yakın 
hissedip huzur ve sükûn bulduğu da bu bilimsel kanıtlar arasındadır. (Newsweek dergisi, 7 Mayıs 2001. Religion And 
The Brain) 
Bu parçaya göre en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlığına dikkat eden her insan namaz kılmalıdır.
B) Namaz, Müslümana hem dünya hem ahiret mutluluğu ge�rir.
C) Müslümanlar namaz kıldıkları için her zaman sağlıklı kalırlar. 
D) Namaz, maddi ve manevi yararlarıyla insanı her yönden kuşatan bir ibade�r.

6. “Ben müminim ve namaz benim miracımdır.
      Namaz gözümün nuru ve başımın tacıdır.”
Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisine doğrudan ulaşılamaz?

A) Namazı günde beş kez kurallarına uygun kılmak gerekir.
B) Namaz kılarken müminler Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkarlar.
C) Namaz müminlerin önünü aydınlatan bir ışık�r.
D) Namaz müminler için önemli bir ibade�r.
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9. İslamiyet temizlik dinidir. Müslümanın günlük yaşan�sında maddi temizliğine dikkat etmesi 
gerek�ği gibi manevi anlamda da temiz olması gerekir. Bu da ancak abdest ile mümkün olabilir. 
Zaten ibadetlerin bir kısmını yapabilmek için abdestli olmak gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz olarak yapılabilecek ibadetlerden biridir?

A) Dua etmek
B) Namaz kılmak
C) Kur’an okumak
D) Kâbe’yi tavaf etmek

10. Soyu Hz. İbrahim’e dayanan Hz. Zekeriya (a.s.) İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Peygam-
ber olmadan önce Kudüs’teki Beytü’l- Makdis’e hizmet etmiş, peygamber olduktan sonra ise Kudüs ve çevresinde 
tevhid mücadelesinde bulunmuş, yüce Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini insanlara tebliğ etmiş�r.
Me�nde Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili hangisinden bahsedilmemiş�r?

A) Hangi bölgede yaşadığından
B) Soyunun nereye dayandığından
C) Peygamberlik görevinde karşılaş�ğı zorluklardan
D) Hangi topluma peygamber olarak görevlendirildiğinden

11. İslam dinine göre bazı namazların kesin olarak cemaatle kılınması gerekir. Buna göre;
  I.  Cuma 
 II. Cenaze 
III. Bayram 
namazlarından hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur?

A) Yalnız I            B) I ve II              C) I ve III             D) I, II ve III

8. Ezanın okunduğunu duyan Hz. Ömer (r.a.) camiye doğru giderken, bir çocuğun telaşla yanından geç�ğini 
görür, “Bir derdi var herhalde.” diye düşünür. Hemen ona ye�şip, “Yavrucuğum, hayırdır telaşlı telaşlı nereye 
gidiyorsun?” diye sorar. Hz. Ömer’i (r.a.) tanımayan çocuk, “Camiye gidiyorum amca!” diye karşılık verir. Hz. 
Ömer (r.a.) şaşkınlıkla çocuğa, “ Yavrucuğum, sen henüz çok küçüksün. Namaz sana farz değil, bu kadar telaş 
etmene gerek yok ki!” deyince çocuk ona, “Amca, amca! Bu işin büyüğü küçüğü olmaz. Daha dün mahallemizde 
benden küçük bir çocuk haya�nı kaybe�. O yüzden her yaşta hazırlıklı olmak gerek. Eğer bu yaşta namaza 
alışmazsam büyüdüğümde zorlanırım.” şeklinde ibretlik bir cevap verir.
Bu me�nden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesin bu dünyadaki haya� bir gün sona erecek�r.
B) İbadetlerin farz olabilmesi için kişinin ergenlik yaşına girmesi gerekir.
C) Bazen çocuklar kendilerinden beklenmeyecek olgunlukta cevap verebilirler. 
D) Yarınından bile emin olmayan insanın sorumluluklarını ertelemesi doğru değildir. 
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1. UYGULAMA 

M A V M E S C İ T V P L Ç B N 
A Ş M İ R A Ç Ö E G Z O F A S 
L A O Ç L N A J M B A Ç Ö Y L 
E E L B I K P V A C İ P J R Z 
S V P Z B O Ş Ö K B S A L A T 
G Ş S E F E R İ Ç P H P Ö M Ş 
C Z A V G M İ N B E R A V P Ç 
E Z A N A J E L İ F A N O G N 
M A Ş Ö V Ş Z J Ö N Ş H D Ç İ 
A K S A M H İ B S E T P U A Y 
A Z Ü G İ L K A V Ç E O A J E 
T J N Ç N Ö İ L P N K A B E T 
P Ş N Z A O R A Ş G B J G O B 
N Ç E V R V Ö Ç Z M İ H R A P 
H U T B E B A L F A R Z Ö Ç V 

 

1. İMAM 
2. REKÂT 
3. TEYEMMÜM 
4. EZAN 
5. VİTİR NAMAZI 
6. KAMET  
7. MÜEZZİN 
8. FİL SURESİ 
9. CEMAAT  
10. FATİHA SURESİ  
11. NAMAZ 
12. KAZA NAMAZI 
13. TERAVİH NAMAZI  
14. HZ ZEKERİYA 
15. ABDEST 
16. CAMİ 
17. GUSÜL 

2. UYGULAMA

Namazlar FARZ VACİP SÜNNET(NAFİLE) 

Teheccüt    

Vi�r    

Teravih    

Hacet     

5 vakit 
namaz 

   

Tahiyyatü’l-
mescit 

   

Cenaze    

Şükür     

Bayram    

Yolculuk    

Cuma    

Tövbe    

Duha    

İs�hare    

 
   

4. UYGULAMA

6. UYGULAMA 

 

A) (3) 
B) (6,12) 
C) (4, 5, 8,  
D) (1, 9, 10, 11)
E) (2, 7)  
 

3. UYGULAMA 

D-D-D-Y-Y-D-D-Y-D-Y-Y-D-D-Y-D 

CEVAP ANAHTARLARI

5. UYGULAMA 
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7. UYGULAMA
 

 BOZAR BOZMAZ 

Uyumak   

Ağlamak   

Tuvalet 
ih�yacını 
gidermek  

  

Sinek ısırması   

Vücu�an kan 
veya irin 
çıkması 

  

Burun akın�sı   

Tıraş olmak   

Bayılmak   

Namazda sesli 
gülmek 

  

Göz damlası 
damlatmak 

  

Yellenmek    

Ağız dolusu 
kusmak 

  

Tırnakları 
kesmek 

  

8. UYGULAMA 

1- Beş 
2- Sabah- Akşam 
3- Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı 
4- İmsak 
5- Yatsı 
6- Güneş 
7- Kerahat  

9. UYGULAMA  
1- İs�kbâl-i Kıble 
2- Secde 
3- Setr-i Avret 
4- Kıyam 
5- Vakit 
6- Kade-i Ahire 
7- Necase�en Taharet 
8- Kıraat 
9- Rükû 
10- Hadesten taharet 
11- Niyet 
12- İ�itah Tekbiri 
Mavi- 1-3-5-7-10-11 

Yeşil- 2-4-6-8-9-12 

 

1. Öğle, yatsı 

2. Akşam 

3. Yatsı namazından sonra 

4. Kırk 

5. On yedi 

6. Öğle-İkindi-Akşam 

7. Sabah, ikindi 

8. Sabah, öğle, akşam, yatsı 

9. üç (farz, vacip, sünnet) 

 
11. UYGULAMA 

1.  Allâhu Ekber 
2. Sübhaneke duası-Fa�ha suresi 
3. Subhâne Rabbiye’l-azîm 
4. Semiallâhu limen hamideh 

Rabbenâ leke’l-hamd 
5. Subhâne Rabbiye’l-âlâ 
6. Allâhu Ekber 
7. E�ehiyyâtü-Allâhümme Salli-

Allâhümme Barik 
8. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah 

10. UYGULAMA
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13. UYGULAMA 

Elem terâ keyfe feale Rabbüke biashabil �l. Elem yec’al keydehüm � tadlîl. Ve 
erselealeyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâra�n min siccîl. Fecealehüm keasfin 
me’kûl. 

14. UYGULAMA 

 Bu olay Allah’ın sonsuz gücünü ve kudre�ni en somut 
şekilde gösteren bir mucizedir. 

 Allah, büyüklenen ve kutsal değerlerine göz dikenlerin 
bir kuştan bile güçsüz olduklarını göstermiş�r. 

 Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesinin nedeni, 
Müslümanları düşman olarak görmesidir. 

 Allah bu mucizeyle insanlığa, kutsal değerlere karşı 
saygılı ve hassas olunması mesajını vermektedir. 

 Allah, kendisine inananları, karşılaş�kları her sıkın�da 
mucizelerle destekleyecek�r. 

 İnsanlara değil Allah’a teslim olmak, O’na dayanmak ve 
güvenmek gerekir. 

 İnsanlar yap�kları hataların bedelini ahire�e 
ödeyecek�r. 

 Düşmanlık yapan, kötü niyet besleyen, planlar yapıp 
tuzaklar kuranlar er veya geç hüsrana uğrayacak�r. 

 Fil suresinin ana konusu, fillerle güçlendirilmiş bir 
orduyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak 
edilişidir.   

 Ebrehe ve askerleri yaşanan bu mucize karşısında 
yap�klarından pişman olmuş ve imana gelmişlerdir.  

1-D 2-B 3-A 4-B 5-C 6-A 7-D 8-D 9-A 10-C 11-C 

TEST SORULARI

Bozar  Bozmaz 

 Bir şey yemek, içmek  

 Yönünü kıbleden başka yöne döndürmek   

 Esnemek   

 “Ah”, “of” gibi sözler söylemek   

 Namaz dışı şeyler düşünmek   

 Namaz esnasında abdes�n bozulması  

 Namazda iken konuşmak  

  Selam vermek veya verilen selamı almak   

 Namaz kılan kişinin önünden birinin geçmesi  

 Başkası işitecek kadar gülmek   

 Namazın farzlarından birini eksik yapmak veya terk etmek  

 Tebessüm etmek   

 Hapşırma veya Kendiliğinden gelen öksürük  

12. UYGULAMA
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