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1. “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı 
bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet.)

Ayette namazın hangi özelliğine değinilmiştir?

A) İnsanı Allah’a (c.c.) yakınlaştırdığına

B) Kötü huy ve davranışlardan uzaklaştırdığına

C) Nimetlere karşılık şükür ifadesi olduğuna

D) Önceki ümmetlere de emredilmiş olduğuna

2. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün ashabına sordu: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde 
bir nehir olsa ve o kimse bu nehirde her gün beş kez yıkansa onda kirden eser kalır mı?” 
Ashab-ı kiram, “Hayır, kalmaz ya Resulallah!” dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü (s.a.v.) 
şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah, beş vakit namazla günahları silip 
yok eder.” (Buhârî, Mevâkît, 6.)

Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz için alınan abdest kişiyi temizliğe alıştırır.

B) Allah (c.c.) namaz vesilesiyle kişinin günahlarını affeder.

C) Namazın beş vakit olması günün planlanmasını sağlar.

D) Namazın birlikte kılınması birlik ve beraberliği güçlendirir.

3. “Allah’ın emri olduğunu kabul ederek beş vakit namazı rükûları, secdeleri, abdestleri ile 
vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.” (Ahmet b. Hanbel, IV, 266.)

Yukarıda verilen hadiste namazın hazırlık şartlarından hangisine değinilmiştir?

A) Kıyam

B) Hadesten Taharet

C) Kıraat

D) Kıble
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4. 

• “... Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.)

• “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.” (A’lâ 
suresi, 14, 15. ayetler.)

Verilen ayetlerde namazın hangi yönüne değinilmiştir?

A) İnsanları kaynaştıran sosyal yönüne

B) Zamanı planlayan ve düzenleyen yönüne

C) Kişinin maneviyatını artıran yönüne

D) Düzenli temizliğe alıştıran yönüne

5. “...Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” (Nisâ suresi, 103.ayet.)

Bu ayete göre namaz ibadeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İsteğe bağlı, zorunlu olmayan bir ibadettir.

B) Belirlenmiş vakitlerde kılınması gereklidir.

C) Cemaatle kılınması gereklidir.

D) Bireysel ve sosyal birçok faydası bulunmaktadır.
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6. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinde namazın nasıl kılınması gerektiği 
açıklanmıştır?

A) “Namaz dinin direğidir.” (Tirmizî, İman, 8.)

B) “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.” (Müslim, Salât, 215.)

C) “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.” (A’lâ 
suresi, 14, 15. ayetler.)

D) “... Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.)

7. “Kim uyuyakalır ya da unuttuğu için namazı vaktinde kılmamış olursa hatırladığı anda 
namazını kılsın.” (Tirmizî, Salât, 16.)

Hadiste bahsedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza namazı

B) Şükür namazı

C) Vitir namazı

D) Sabah namazı

8. Aşağıdaki namazlardan hangisi hüküm olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Cuma namazı

B) Bayram namazı

C) Akşam namazı

D) Cenaze namazı
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9. Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır?

A) Bayram namazı

B) Teravih namazı

C) Cenaze namazı

D) Vitir namazı

10. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan olan şükür namazının 
özelliklerindendir?

A) Kılana sevap getirmesi, kılmayana zorunlu olmaması

B) Kılınacağı zamanın ve rekât sayısının belirlenmiş olması

C) Sadece camide cemaatle kılınabiliyor olması

D) Erkeklere özgü bir nafile namaz olması

1- B
2- B
3- B
4- C
5- B
6- D
7- A
8- B
9- B
10- A
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1. Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması gereklidir?

A) Teravih namazı

B) Cuma namazı

C) Akşam namazı

D) Vitir namazı

2. Aşağıdaki namazlardan hangisi yılda iki defa kılınır?

A) Teravih namazı

B) Bayram namazı

C) Cenaze namazı

D) Cuma namazı

3. Namazın şartlarıyla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Hadesten Tahâret: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması

B) Setr-i Avret: Namazda örtülmesi gerekli yerleri örtmek

C) Kıyam: Namazın başlama tekbiri ile rükûsu arasında ayakta durmak

D) Kıraat: Namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den yeterli miktarda sure veya ayetler 
okumak
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4. Üç rekâtlık farz bir namazdır. İlk iki rekât kılındıktan sonra oturulur ve Ettehiyyatü duası 
okunduktan sonra 3. rekâta kalkılır. Üçüncü rekâtta Fatiha suresinin ardından başka bir 
ayet okunmaz ve rükû yapılır. Secde ve son oturuş ile namaz tamamlanır.

Açıklaması verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitir namazı

B) Yatsı namazının sünneti

C) Teravih namazı

D) Akşam namazının Farzı

5. Namazın şartlarından hangisi kadın ve erkekte farklılık göstermektedir?

A) Kıraat

B) Hadesten Taharet

C) Setr-i Avret

D) İstikbal-i Kıble

6. ----, gerek tek başına gerekse cemaatle kılınan farz namazlarının öncesinde okunan 
sözlere denir. Okunuşu genel olarak ezanla aynıdır. Farklı olarak “Hayye ale’l-felâh” 
ifadesinden sonra iki kez, “Kadkâmeti’s-salâh” sözü söylenir. Ayrıca ezandan biraz daha 
hızlı okunur ve okunması erkeklere sünnettir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hamd

B) Kâmet

C) Salavat

D) Tekbir
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7. Aşağıda eşleştirilmiş olarak verilen namazlardan hangisinin kılınışı aynı 
değildir?

A) İkindi namazı farzı-Öğle namazı farzı

B) Sabah namazı farzı-Akşam namazı sünneti

C) Vitir namazı-Akşam namazının farzı

D) Yatsı namazı ilk sünneti-İkindi namazı ilk sünneti

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Öğle namazının farzı dört rekâttır.

B) Eller dizlere konulup eğilerek rükû yapılır.

C) Namaza başlarken “Allahüekber” denir.

D) Tekbirden sonra ilk olarak Fatiha suresi okunur.

9. Hz. Zekeriya, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden 
biridir. Onun soyu, Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Kutsal bir mabet olan Beytü’l-Makdis’e 
uzun yıllar hizmet etmiş ve burada insanlara nasihatlerde bulunmuştur. Allah (c.c.) 
tarafından peygamberlikle görevlendirilince de Kudüs ve çevresindeki insanları Allah’ın 
(c.c.) emirlerine uymaya, her türlü haksızlık ve adaletsizlikten uzak durmaya davet etmiştir.

Bu parçaya göre Hz. Zekeriya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bazı peygamberlerle aynı dönemde yaşamıştır.

B) Çok ileri yaşta baba olmuştur.

C) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen vahiylerde adı geçmektedir.

D) İlahi kitap olarak Zebur gönderilmiştir.
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10. Hz. Zekeriya aşağıdaki peygamberlerden hangisiyle aynı dönemde yaşamıştır?

A) Hz. İsa

B) Hz. İbrahim

C) Hz. Davud

D) Hz. Yusuf

1- B
2- B
3- A
4- D
5- C
6- B
7- C
8- D
9- C
10- A
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1. “Rabb’im! Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum; 
karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver; o, Yakup hanedanına da 
vâris olsun; Rabb’im, onu rızana erdir!” (Meryem suresi, 5-6. ayetler.)

“...Rabb’im, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl 
çocuğum olur?..” ( Meryem suresi, 8. ayet.)

“Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. 
Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı 
derin saygı içindeydiler.” (Enbiya suresi, 90. ayet.)

Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Zekeriya’nın kendisine lutfedilen oğlu Hz. Yahya’dır.

B) Hz. Zekeriya Kudüs’te yaşamış ve burada vefat etmiştir.

C) Yüce Allah bir şeyi dilediğinde o şey mutlaka olur.

D) Hz. Zekeriya’nın içten yaptığı dualar kabul edilmiştir.

2. “...Rabb’im!.. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım hâlde benim 
nasıl oğlum olabilir?” (Meryem suresi, 8. ayet.)

“...O bana kolaydır; daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım.” (Meryem 
suresi, 9. ayet.)

Ayetlerde verilmek istenen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüce Allah her şeyi yapmaya ve yaratmaya kadirdir.

B) İnsanlar yaşlılık döneminde çocuk sahibi olamazlar.

C) Tüm istekler Allah’a (c.c.) dua şeklinde belirtilmelidir.

D) Hz. Zekeriya’nın çocuğu peygamberlikle müjdelenmiştir.
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3. “Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye 
vermedik.” (Meryem suresi, 7. ayet.)

Ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hz. Yahya, Hz. İsa zamanında yaşamıştır.

B) Hz. Zekeriya, Hz. İsa’nın en büyük amcasıdır.

C) Hz. Yahya’nın adı Yüce Allah tarafından verilmiştir.

D) Hz. Zekeriya uzun bir hayat sürmüştür.

4. “O, mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah’ın bir kelimesini 
tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya’yı Allah sana 
müjdeliyor.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet.)

Verilen ayete göre Hz. Yahya için;

I. İlahi kitap gönderilmiş bir peygamberdir.

II. Kur’an-ı Kerim’de ahlakı ile övülmüştür.

III. Babasının yaşlılık döneminde doğmuştur.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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5. “Bilmez misin, Rabb’in fil ordusuna neler yaptı? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? 
Üzerlerine sürüler hâlinde azap kuşları gönderdi. Onların üzerlerine pişmiş çamurdan 
taşlar atıyorlardı ve böylece Allah onları (yenilerek delik deşik edilmiş) ekin yapraklarına 
çevirdi.” (Fil suresi, 1-5. ayetler.)

Fil suresinde verilen ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşlara hayvanları dâhil etmek çok yanlıştır

B) Allah’a (c.c.) asi olanlar hüsrana uğrayacaktır

C) Başkalarının hakkını gasp edenlerin cezası ahirette verilecektir

D) Hükümdarlar halkın tümüne adil davranmalıdır

6. 

I. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

II. Termîhim bihicâratin min siccîl.

III. Elem terâ keyfe feale Rabbüke biashâbil fîl.

IV. Fecealehüm keasfin me’kûl.

V. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.

Fil suresinin karışık olarak verilmiş ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) I-III-V-IV-II

B) IV-I-II-V-III

C) II-IV-III-V-I

D) III-I-V-II-IV
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7. “Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? 
Üzerlerine sürüler hâlinde azap kuşları gönderdi. Onların üzerlerine pişmiş çamurdan 
taşlar atıyorlardı ve böylece Allah onları (yenilerek delik deşik edilmiş) ekin yapraklarına 
çevirdi.” (Fil suresi, 1-5. ayetler.)

Fil suresine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eski zamanlarda savaş gücü olarak hep filler kullanılmıştır.

B) Bu olaydan sonra fil sahipleri Müslüman olmuştur.

C) Allah (c.c.) kötülük için yapılan planı bertaraf etmiştir.

D) Fil olayı Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında yaşanmıştır.

8. Fil suresinde anlatılan, “fil ordusunun lideri” ve Kâbe’yi yıkmak isteyen kişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebrehe

B) Nemrut

C) Firavun

D) Ebu Cehil

9. Fil suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf’un kendisine kötülük yapan kardeşlerini affetmesi

B) Allah’ın (c.c.) Kâbe’yi yıkmaya çalışanları hüsrana uğratması

C) Hz. İbrahim’in atıldığı ateşten Allah’ın (c.c.) yardımı ile kurtulması

D) Hz. Nuh’un bir gemi yaparak her cinsten hayvanı yanına alması
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10. Fil olayının sonunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) Allah Hz. İsa’yı göndererek insanları uyarmıştır.

B) Arabistan’da birlik ve beraberlik bozulmuştur.

C) Allah (c.c.) evini korumuş ve asileri cezalandırmıştır.

D) İnsanlar Kâbe’den putları tamamen temizlenmiştir.

11. Hz. Zekeriya Yüce Allah’ın peygamber olarak görevlendirdiği, dürüst, çalışkan ve salih 
bir kimseydi. Onun duası Allah (c.c.) tarafından kabul edilmişti. Günah işlemekten, 
haksızlık yapmaktan kaçınır, kendi kazancıyla geçinir, kul hakkı yemekten çok korkardı. 
Bu mübarek insan Allah’ın (c.c.) birliği inancını yaymak için uğraştı. İsrailoğullarını doğru 
yola yöneltmek için çaba harcadı. Ancak kavmi tarafından şehit edildi.

Parçada Hz. Zekeriya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Güzel ahlaklı olduğuna

B) Nasıl vefat ettiğine

C) Neleri tebliğ ettiğine

D) Kendisine gönderilen ilahi kitaba

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




