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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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NAMAZ 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Namaz İbadeti ve Önemi 
2. Namaz Çeşitleri 
3. Namazın Kılınışı 
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.) 
5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Yüce Allah’ı anmak için 
neler yaparız? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 1. Namaz İbadeti ve Önemi 

• Namaz, Kur’an’ı Kerim’de salat 
kelimesiyle ifade edilir.  
 

• Salat; namaz kılmak, dua etmek ve 
yüceltmek anlamına gelir. 
 

• İnsan namaz kılarken Allah’ı (c.c.) 
anar, O’na olan sevgi ve saygısını 
dile getirir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

“Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah 
yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.” 

 
(Tâhâ suresi, 14. ayet.) 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namaz, belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi 
Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir.  
 

• Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 7 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

“…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler 
üzerine vakitleri belli bir farzdır.” 

 
(Nisâ suresi, 103. ayet.) 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 
• Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle 

buyurarak namaza verdiği 
önemi belirtmiştir. 
 
 

• “Cennetin anahtarı namaz, 
namazın anahtarı ise abdesttir.” 

 
(Tirmizî, Tahâret, 1.) 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Allah’ın huzuruna çıkar. 

Allah ile bağını 
güçlendirir.  

Sorumluluklarının 
farkında olur. 

Kötü davranışlardan uzaklaşır.  

İyi ve güzel davranışlara yönelir. 

Ahlakını güzelleştirir. 

Namaz kılan bir kimse  



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.),“Birinizin kapısı önünde günde beş defa 
yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini 
düşünebilir misiniz?” diye sorar.  Sahâbe, “Hiç kir kalmaz.” şeklinde cevap verir. 
Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu 
namazlarla günahları yok eder.” buyurur. 

(Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6.) 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 Beş vakit namaz dışında 
hangi namazları 
biliyorsunuz? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 2. Namaz Çeşitleri 

Namazlar hükümlerine göre üçe ayrılır: 

Farz 
Namazlar 

Vacip 
Namazlar 

Nafile 
Namazlar 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Yüce Allah’ın kılınmasını kesin olarak 
emrettiği namazlara farz namazlar denir.  
 

• Ergenlik çağına gelmiş ve akıl sağlığı 
yerinde olan her Müslümanın günün belirli 
vakitlerinde namaz kılması emredilmiştir. 

Farz 
Namazlar 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Farz namazların, unutma veya uykuda kalma gibi 
sebeplerle vaktinde kılınamaması durumunda ilk 
fırsatta kazası yapılmalıdır. 

 
• Beş vakit namaz, Cuma namazı ve Cenaze 

namazı farz namazlardır.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hükmü, farz kadar açık ve kesin olmamakla 
birlikte kılınması emredilen namazlardır.  
 

• Ramazan ve Kurban Bayramı’nda kılınan 
bayram namazları ve yatsı namazından sonra 
kılınan vitir namazı vacip namazlara örnektir.  
 

• Bu namazların hükmünün vacip olarak ifade 
edilmesi Hanefi mezhebine göredir. 

Vacip 
Namazlar 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Farz ve vacibin dışında Allah’ın rızasını 
kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.  

 
• Beş vakit farz namazın öncesi ve sonrasında 

kılınan sünnetler namazlar, teravih namazı, 
teheccüd namazı, tahiyyetü'l mescid namazı, 
yolculuk namazı, tesbih namazı, tövbe 
namazı, şükür namazı nafile namazlara 
örnektir. 

Nafile 
Namazlar 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 Namaz kılmaya niyetlenen 
bir kişi, namaza 
başlamadan önce neler 
yapmalıdır? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 3. Namazın Kılınışı 

 
• Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz kılarken 

yerine getirmemiz gereken bazı farzlar vardır.  
 
• Bu farzlardan biri yerine getirilmezse namaz geçersiz olur. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Namaza 
hazırlanırken yerine 
getirilmesi gereken 

farzlara 

Namaz kılınırken 
yerine getirilmesi 
gereken farzlara 

Namazın 
şartları denir. 

Namazın 
rükünleri 

denir. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak 
gerekir. 
 

• Bulunduğumuz yerde su yoksa veya suyu 
kullanma imkânı bulunmuyorsa teyemmüm 
alınmalıdır.  

Namaza nasıl hazırlanılır? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Abdesti aldıktan sonra 
kıyafetlerin ve namazı kılacağımız 
yerin temizliğine dikkat 
edilmelidir.  

 
• Yüce Allah’ın huzuruna tertemiz 

çıkılmalıdır.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Bedenimizde 
örtülmesi gereken 
yerler örtülmelidir.  

Erkeklerin göbekten 
diz kapağının altına 
kadar, kadınların ise 

yüzleri, elleri ve 
ayakları dışında 

bütün bedenlerini 
örtmeleri farzdır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namaz kılmak için namazı kılacağımız vaktin 
gelmesi gerekir.  

Güneş doğarken, 
tam tepedeyken 

ve batarken 
namaz kılınması 

mekruhtur. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Kılacağımız namazın vakti girdikten sonra Kâbe’nin olduğu yöne doğru 
yönelerek kılınacak namaza uygun niyet edilmelidir.  

Bu altı hazırlık 
şartı yerine 
getirildikten 

sonra namaza 
başlanır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Hadesten taharet: Abdestle veya 
gerekirse gusülle namaza 

hazırlanmak. 

Necâsetten taharet: Namaz kılınan 
yeri ve elbiseyi temiz tutmak. 

Setr-i avret: Namazda 
örtülmesi gereken yerleri 

örtmek. 

İstikbâl-i kıble: Kâbe’nin 
bulunduğu yöne doğru dönmek. 

Vakit: Her namazı kendi vakti 
içerisinde kılmak. 

Niyet: Kılınan namazın hangi namaz 
olduğunu bilerek niyet etmek. 

Namazın 
Şartları 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan 
sonra namaz esnasında uyulması gereken 
bazı kurallar vardır.  
 

• Bunlardan ilki namaza tekbirle başlamaktır.  

Namazın kılınış şartları nelerdir? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namaz kılarken ayakta durmak ve Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okumak gerekir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namazda adabına 
uygun rükû yapılmalıdır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namazda adabına 
uygun secde 
yapılmalıdır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namazın sonunda ise 
bir miktar oturulması 
zorunludur. 

Bu şartlardan biri 
eksik olursa 

namaz geçersiz 
sayılır ve tekrar 
kılınması gerekir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Namazın 
Rükünleri 

İftitah Tekbiri: Namaza 
“Allahu Ekber” diyerek 

başlamak. 

Kıyam: Namazda ayakta 
durmak. 

Kıraat: Namazda Kur’an 
okumak. 

Rükû: Elleri dizlere koyarak 
eğilmek. 

Secde: Alın, burun, dizler, 
eller ve ayakları yere koymak. 

Kâde-i Âhire: Namazın sonunda 
“Ettehiyyâtü” duasını okuyacak 
kadar oturmak. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namaz vaktinin geldiğini 
bildirmek için ezan okunur.  
 

• Ezanla Yüce Allah’ın birliği 
ve büyüklüğü ilan edilir, 
Müslümanlar namaza 
çağırılır.  

Ezan neden okunur? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Günde beş vakit yapılan bu 
çağrı, Müslümanları Allah’ın 
(c.c.) huzurunda toplar.  
 

• Ezan okunduğunda 
Müslümanlar dünya işlerine 
bir süre ara verir ve Allah’ı 
(c.c.) anmaya yönelir.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Kâmet; farz namazların öncesinde 
“hayye ale’l-felah”tan sonra “kad 
kâmeti’s- salâh” cümlesinin ezana 
eklenip okunmasıdır. 

 
• Ezandan biraz daha hızlı okunan kamet, 

namazın başladığını ifade eder. 

Kâmet neden okunur? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Kad kâmeti’s- salâh, namaz 
ibadeti başlamak üzeredir 
anlamına gelir.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi vakitlerde ve nasıl namaz kılınacağını 
Müslümanlara öğretmiştir. 

 
• Namaz, rekât adı verilen bölümlerden oluşur. 
 
• İki rekâtlık bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse, genel olarak namaz kılmayı 

öğrenir.  

Namaz nasıl kılınır? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• İki rekâtlık namazın kılınışı şöyledir: 

• Namaz için kıbleye dönüp “Niyet ettim Allah 
rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.” 
denilerek niyet edilir.  

 
• Niyetten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, 

bayanlar ise omuz hizasına kadar kaldırır. 
 
• “Allahu ekber.” diyerek namaza başlarlar. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Erkekler sağ eli, sol bileği kavrayacak şekilde 
göbek altında; kadınlar ise sağ eli sol elin 
üzerine koyarak göğüs üstünde tutarlar.  
 

• Bu şekilde ayakta durmaya “kıyam” denir.  
 

• Kıyamda ilk olarak “Sübhâneke” duası ve 
ardından “Eûzü besmele, Fâtiha suresi ve kısa 
bir sure ya da birkaç ayet” okunur. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Ayakta okuma bittikten 
sonra “Allahu ekber.” 
denilerek rükû yapılır.  
 

• Rükûda üç kez, “Sübhâne 
rabbiye’l-azîm.” denir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Ardından, “Semiallâhü limen 
hamideh.” denilerek rükûdan 
kalkılır. 
 

• Ayakta, “Rabbenâ leke’l-hamd.” 
denilir. 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 41 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• “Allahu ekber.” denilerek 
secde yapılır.  
 

• Üç kez “Sübhâne rabbiye’l-
a’lâ.” denir.  
 

• “Allahu ekber.” denilerek 
oturulur ve ikinci kez 
secde yapılır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Secdeden sonra birinci rekât bitmiş 
olur.  
 

• İkinci rekât için ayağa kalkılır ve aynı 
şekilde bir rekât daha kılınır.  
 

• İkinci rekâtın secdelerinden sonra ise 
ayağa kalkılmaz, oturulur. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Son oturuşa “kade-i ahîre” 
denir.  
 

• Son oturuşta, sırasıyla 
“Ettehiyyâtü”, “Allâhümme 
salli”, “Allâhümme barik” ve 
“Rabbenâ” duaları okunur. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Baş önce sağ tarafa çevrilir, 
“Esselâmü aleyküm ve 
rahmetullâh.” denilerek selam 
verilir. 

 
• Aynı şekilde baş sol tarafa çevrilir 

ve “Esselâmü aleyküm ve 
rahmetullâh.” denilerek selam 
verilir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Kılınan 
namaz, bir 

sünnet 
namazı ise 

namazın 
üçüncü ve 
dördüncü 
rekâtında  

Fâtiha 
suresinin 
ardından 

zammı sure 
okunarak  
namaz 
bitirilir. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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İkindi ve yatsı 
namazının  

dört rekâtlık 
sünnetlerinde 

diğer 
namazlardan 
farklı olarak 
ilk oturuşta 

“Ettehiyyâtü” 
duasından 

sonra 

“Allâhümme 
salli ve 

Allâhüme 
barik” duası 

okunur. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Sabah namazı; iki rekat sünnet, iki rekat da farz olmak üzere toplam 4 
rekattır. 

SABAH NAMAZI 

1. Rekât: Niyet + İftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha 

suresi + Zammı  Sure + Rükû + Secde 

2. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi +Zammı Sure + Rükû + Secde 

Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena duaları + Selam 

Sabah Namazının Sünneti;  



2. ÜNİTE / NAMAZ 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 49 

Sabah  Namazının Farzı;  

Sabah namazının iki rekatlık farzının kılınışı da sünnetinin 
kılınışı gibidir. Sadece niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Öğle namazı; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet olmak 
üzere toplam 10 rekattır. 

ÖĞLE NAMAZI 

Öğle Namazının Sünneti;  

1. Rekât: Niyet + İftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha suresi + 

Zammı Sure + Rükû + Secde  

2. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 

İlk Oturuş: Tahiyyât 

3. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde  

4. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 

Son Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena + Selam 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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1. Rekât: Niyet + İftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha suresi + 

Zammı Sure + Rükû + Secde  

2. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 

İlk Oturuş: Tahiyyât 

3. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Rükû + Secde  

4. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Rükû + Secde 

Son Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena + Selam 

Öğle Namazının Farzı;  



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Öğle Namazının Son Sünneti;  

Öğle namazının son sünneti, sabah namazının sünneti gibi 
kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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İkindi namazı; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. 

İKİNDİ NAMAZI 

İkindi Namazının Sünneti;  

1. Rekât: Niyet + İftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha suresi + 

Zammı Sure + Rükû + Secde  

2. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 

İlk Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik 

3. Rekât: Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde  

4. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 

Son Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena + Selam 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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İkindi namazının farzının kılınışı, öğle namazının farzı 
gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 

İkindi Namazının Farzı;  



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Akşam namazı; üç rekat farz, iki rekat da sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. 

AKŞAM NAMAZI 

Akşam Namazının Farzı;  

1. Rekât: Niyet + iftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha suresi + 

Zammı Sure + Rükû + Secde  

2. Rekât: Besmele + Fâtiha + Zammı Sure + Rükû + Secde 

İlk Oturuş: Tahiyyât 

3. Rekât: Besmele + Fâtiha + Rükû + Secde  

Son Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena + Selam 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Akşam Namazının Sünneti;  

Akşam namazının sünnetinin kılınışı, sabah namazının 
sünneti gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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YATSI NAMAZI 

Yatsı Namazının Sünneti;  

Yatsı namazı; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet  olmak 
üzere toplam on rekattır. Ayrıca yatsı namazı vaktinde üç rekatlık vitir namazı da 
kılınır. 

Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı, ikindi 
namazının sünneti gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Yatsı Namazının Farzı;  

Yatsı namazının farzının kılınışı, öğle ve ikindi 
namazının farzı gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Yatsı Namazının Son Sünneti;  

Yatsı namazının iki rekatlık son sünneti, sabah 
namazının sünneti gibi kılınır. Yalnızca niyet farklıdır. 



2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Vitir Namazı;  

Vitir namazı üç rekattır. 

1. Rekât: Niyet + İftitah Tekbiri + Sübhaneke + Euzü Besmele + Fâtiha 
suresi + Zammı Sure + Rükû + Secde 
2. Rekât: Besmele + Fâtiha + Zammı Sure + Rükû + Secde 
İlk Oturuş: Tahiyyât 
3. Rekât: Besmele + Fâtiha suresi + Zammı Sure + Ara Tekbir + Kunut 
Duaları + Rükû + Secde  
Son Oturuş: Tahiyyât + Allahümme  Salli-Barik + Rabbena duaları + 
Selam 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Yüce Allah birlik ve beraberliğin sağlanması için namazların cemaatle 
kılınmasını önemsemiştir. 
 

• Allah Teala, bazı namazları cemaatle birlikte kılmayı zorunlu tutmuştur. 
 
• Örneğin cuma ve bayram namazı camilerde cemaatle kılınmalıdır.  

 
• Tek başına kılınabilen farz namazlar ise cemaatle kılındığında daha sevaptır.  
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Cemaatle namaz kılmak neden önemlidir? 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

Cuma Namazı 

Cuma namazının 
dört rekâtlık ilk 

sünnetinden sonra 
caminin içinde iç 

ezan okunur. 

Farzdan  
sonra dört 
rekâtlık son 

sünnet kılınır.  
Cuma namazını 

kılan bir kimse öğle 
namazı kılmaz fakat 

herhangi bir sebepten 
ötürü cuma namazını 

kılamadıysa öğle 
namazını kılması 

gerekir. 

İç ezan 
bittikten sonra 
imam minbere 
çıkar ve hutbeyi 

okur.  
Hutbeden sonra 
müezzin kamet 
getirir, cemaatle 

birlikte cumanın iki 
rekâtlık farzı kılınır.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Bayram namazı 

Kılınması vaciptir. Yılda iki kez 
kılınır. 

İki rekâtlık bir 
namazdır.  

Cemaatle birlikte 
kılınır. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan/Kurban Bayramı 
namazını kılmaya, uydum imama.” 

 

• “Allahu Ekber” denir, eller bağlanır ve “Subhâneke” duası okunur. 
 

• İmamla birlikte üç kez “Allahu Ekber” denir. İlk iki tekbirde eller kaldırılır ve 
yana salınır.  
 

• Üçüncü tekbirde de eller kaldırıldıktan sonra yana salıverilmeden bağlanır. 
 

• İmam yüksek sesle Fâtiha suresini, ardından da zammı sure okur. 
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Bayram namazı nasıl kılınır? 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Rükû ve secdenin ardından ikinci rekâta kalkılır.  
 

• İmam yüksek sesle Fâtiha suresini, ardından da zammı sure okur. 
 

• İmamla birlikte cemaat de ellerini kaldırarak üç defa tekbir alır.  
 

• Her seferinde eller yana salınır. 
 

• Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar tekbir getirilerek rükûya 
varılır. 

 

• Rükû ve secdeden sonra oturarak “Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme 
Barik ve Rabbenâ” duaları okunur ve selam verilir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Namazdan sonra imam 
minbere çıkarak hutbe okur.  

 
• Hutbeyi dinlemek sünnettir. 

Hutbenin yapıldığı yer: 
Minber 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Cenaza Namazı 

Vefat eden bir 
mümine karşı 
yapılan son 

vazifedir ve dua 
niteliğindedir.  

Cenaze namazı 
ayakta kılınır. 
Secdesi ve 

rükûsu yoktur. 

Müslüman 
olmayanların 

cenaze namazı 
kılınmaz. 

Hükmü  
farz-ı kifayedir. 

Bir Müslümanın 
cenaze namazını 
kimse kılmazsa o 
bölgedeki herkes 

Allah katında 
sorumlu olur.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Cenazeye karşı ve kıbleye yönelerek saf tutulur, niyet edilir.  
 

• Bu niyette ölünün kadın veya erkek, kız çocuğu veya erkek çocuğu olduğu 
belirtilir. 

 
• Niyetten sonra tekbir getirilir ve eller bağlanır.  

 
• İmam ve cemaat içinden Sübhâneke duasını “vecelle senâuk” ifadesini 

ekleyerek okur. 

Cenaze namazı nasıl kılınır? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• İmam ellerini kaldırmadan ikinci tekbiri alır. Allâhümme Salli ve Allâhümme 
Barik duaları okunur. 

 
• İmam ellerini kaldırmadan üçüncü tekbiri alır. Herkes içinden cenaze 

duasını okur.  
 

• Cenaze duasını bilmeyenler Rabbenâ dualarını veya bildikleri başka bir 
duayı okuyabilirler. 
 

• İmam ellerini kaldırmadan dördüncü kez tekbir alır. Ardından önce sağa 
sonra sola selam verilir. 
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Teravih namazı 

Peygamberimiz sekiz 
rekât olarak da 

kılmıştır. 

Ramazan ayına 
mahsus bir 
namazdır. 

Genellikle yirmi 
rekât olarak kılınır.  

Yatsı namazının son 
sünnetinden sonra vitir 
namazından önce kılınır.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Teravih namazını cemaatle kılmak daha çok sevap olsa da bu namaz tek 
başına da kılınabilir.  
 

• Teravih namazı, iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır. İki rekâtta 
selam verilirse sabah namazının sünneti gibi, dört rekâtta selam verilirse 
ikindi namazının sünneti gibi kılınır.  
 

• Her selamdan sonra Hz. Peygambere salâvat getirilir. 

Teravih namazı nasıl kılınır? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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Namazı bozan 
durumlar 
nelerdir? 

Namazın farzlarından birini yerine getirmemek 

Namazda konuşmak 

Kıble yönünden ayrılmak 

Bir şey yiyip içmek 

Kişinin kendi işiteceği kadar gülmesi 

Dışarıdan bakıldığında kişinin namaz kıldığı 
anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar yapmak 



2. ÜNİTE / NAMAZ 

 Mescid-i Aksâ hakkında 
neler biliyorsunuz? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.) 

• Hz. Zekeriya (a.s.), İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdir.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Kendisine peygamberlik görevi geldikten sonra da Kudüs ve çevresindeki 
insanlara Yüce Allah’ın emirlerini bildirmiştir. 
 

• İnkârın ve zulmün arttığı bir toplumda tevhid mücadelesi vermiştir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hz. Zekeriya (a.s.), yaşamını 
insanları Yüce Allah’a itaat etmeye 
çağırarak ve Kudüs’teki mabette 
ibadet ederek geçiriyordu.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hz. Zekeriya (a.s.), 
geçimini sağlamak için ise 
marangozluk yapıyordu. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hz. Zekeriya (a.s.), ihtiyarlık çağına geldiğinde 
ileride kavminin Allah’ın yolundan 
sapmasından korktu. 
 

• Yüce Allah’tan kavmini sapmaktan koruyacak 
bir oğul istedi.  

 
• Allah’a bunun için yalvardı ve dua etti. 
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• Yüce Allah, mabette namaz kılan Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasına şöyle 
cevap verdi:  

 
• “Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul 

müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” 
 

(Meryem suresi, 7. ayet.) 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

• Hz. Yahya (a.s.), yumuşak kalpli biri oldu ve tertemiz bir hayat sürdü. 
 

• Anne babasına çok iyi davrandı ve takva sahibiydi. 
 

• Henüz çocukken ilim ve hikmet sahibi oldu, 
 

• Büyüyünce peygamberlik görevi verildi. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 Filler mi daha 
güçlüdür kuşlar mı? 
Neden? 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

 5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı 

• Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş 
ayetten oluşur.  
 

• Fillerle donatılmış ordusuyla Kâbe’yi 
yıkmaya gelen Yemen valisi Ebrehe’nin 
ve ordusunun helak edilişinden 
bahsettiği için sure bu adı almıştır. 
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Yüce Allah, 

Ebrehe’nin ordusunu 
nasıl helak ettiğini 

müşriklerin tuzaklarını 
boşa çıkardığını 

küçücük kuşların taşıdığı 
taşlarla fil ordusunu 

perişan ettiğini  

bildirmiştir. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Okunuşu: 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 

1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl. 
 
2. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. 
 
3. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 
 
4. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl. 
 
5. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Anlamı: 
 

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. 
 

1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını bilmedin mi? 
 
2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
 
3. Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi, 

 
4. O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyordu. 

 
5. Ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi paramparça yapıverdi. 
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Namaz kılmanın önemi nedir? 
2. Namaz çeşitleri nelerdir? 
3. Namazın rükünleri nelerdir? 
4. Namazın şartları nelerdir? 
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1. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi 
Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir.  
 
Yukarıdaki metinde tanımlanan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Oruç 
B) Hac 
C) Zekat 
D) Namaz 

Cevaplayalım 
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2. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir? 
 
A) Cuma namazı 
B) Teheccüd namazı 
C) Yolculuk namazı 
D) Tesbih namazı 
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3. Aşağıdakilerden hangisi bayram namazıyla ilgili söylenemez? 
 
A) Yılda iki kez kılınır. 
B) Cemaatle birlikte kılınır. 
C) Dört rekâtlık bir namazdır.  
D) Kılınması vaciptir. 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 90 
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4. Sure, ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen valisi Ebrehe’nin ve 
ordusunun helak edilişinden bahsetmektedir. 
 
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kureyş 
B) Mâûn 
C) Fîl 
D) Kevser 
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5. Hz. Zekeriyya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Geçimini sağlamak için marangozluk yapıyordu. 
B) İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdi.  
C) Yaşamını Kudüs’teki mabette ibadet ederek geçiriyordu. 
D) Yüce Allah’tan neslinin devamı için bir oğul istedi.  
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2. ÜNİTE / NAMAZ 

HAZIRLAYANLAR 

Hatice Büşra PAKSOY 

Furkan ÖZÜDOĞRU 

 

REDAKSİYON 

Suna AKKURT 

 

TASARIM VE DÜZENLEME 

Faize ULUSOY 
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