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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  - 6. Sınıf

1. Namaz İbadeti ve Önemi
Namaz; tekbir ile başlayıp selam ile sona eren, belirli hareket ve sözlerden 

oluşan bedenî ibadeti ifade eder. Kur’an’da salat kelimesiyle ifade edilmiştir 
Mü’minûn suresinin ilk ayetlerinde, kurtuluşa eren Müslümanların öncelikli gö-
revlerinin namazı eda etmek olduğu vurgulanmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
“Namaz, dinin direğidir.” sözü, namazın önemini ifade etmektedir. Namaz, insa-
nın Allah (c.c.) ile bağını güçlendirir. Namaz; insanı kötülüklerden uzaklaştırır 
ve günahlarından arındırarak insanın kurtuluşuna vesile olur. 

2. Namaz Çeşitleri
Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olarak üçe ayrılır. Farz na-

mazlar, Rabbimizin kesinlikle kılınmasını emrettiği namazlardır. Günlük beş 
vakit namaz, cuma namazı ve cenaze namazı farz olan namazlardır. Vacip na-
mazlar, farz seviyesinde olmayan fakat kılınması emredilen namazlardır. Bayram 
namazları ile yatsı namazından sonra kılınan vitir namazı, vacip namazlardır. 
Nafile namazlar ise farz ve vacibin dışında Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak ama-
cıyla kılınan namazlardır. Beş vakit farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan 
sünnetler, teravih namazı, teheccüd namazı ve evvabin namazı nafile namazlara 
örnek olarak verilebilir.

3.Namazın Kılınışı
Namazdan önce ve namaz esnasında yerine getirmemiz gereken bazı farzlar 

vardır. Bu farzlar; altısı namaza hazırlanırken, altısı da namazı kılarken olmak 
üzere toplam on iki tanedir. Bu farzlardan bir tanesi bile yerine getirilmezse na-
maz geçersiz olur. Namazdan önce yerine getirmemiz gereken farzların ilki, ab-
dest almaktır. Bazı durumlarda gusül abdesti almamız gerekir. Ağız ve burnun 
temizlenerek tüm bedenin yıkanması suretiyle gusül alınır. Namaz kılınacak ye-
rin temiz olması ve bedenimizin örtülmesi gereken yerlerinin örtülmesi şarttır. 
Namaz vaktinin girmesi, kıbleye dönülmesi ve hangi namaz kılınacaksa ona ni-
yet edilmesi diğer şartlardandır. 

ÖZET
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2. Ünite: Namaz

Namaza tekbirle başlanır. Kıyamda iken bazı sure ve ayetler okunur. Rükû ve 
secde yapılır. Namazda oturulunca “Ettehiyyâtü” duası okunur. Selam verilerek 
namaz tamamlanır. Namaz vaktinin geldiğini duyurmak için ezan okunur. Farz 
namazlardan önce kâmet getirilir. Camiler, Müslümanlar için önemli ve kutsal 
mekânlardır.

İki rekâtlı bir namazın kılınışını öğrenen bir kimse namaz kılmayı öğrenir. 
Örneğin; iki rekâtlı sabah namazın sünnetinin kılınışını öğrenen bir kimse diğer 
namazları da kolaylıkla öğrenir. İki rekâtlı bir namazın kılınışını yedi adımda ta-
mamladık.

4. Bir Peygamber tanıyorum : Hz. Zekeriya’nın (a.s.)
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir ve İsrailoğulları’na gön-

derilmiştir. Hz. Meryem’in (a.s.) Beytü’l-Makdis’teki eğitim ve bakımını üstlen-
miştir. Allah (c.c.) ilerlemiş yaşında ona “Yahya” isminde bir oğulla müjdelemiştir.

5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve anlamı
Fil suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz beşinci suresidir ve beş ayetten oluşmaktadır.  

İsmini, surede geçen “Fil Olayı”ndan almıştır.
Okunuşu:
Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbi’l-fîl. 
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. 
Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 
Termîhim bi-hıcâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl. 

Anlamı: 
Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını bilmedin mi? 
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyordu. 
Ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi paramparça yapıverdi.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  - 6. Sınıf

2. ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; ki on-
lar, namazlarında derin bir saygı hali yaşar-
lar. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözler-
den yüz çevirirler. Zekâtı verirler. İffetlerini 
korurlar. Yine o müminler emanetlerine ve 
ahitlerine sadakat gösterirler; Namazlarını 
titizlikle eda ederler. (Müminün suresi, 1 - 9. 
ayetler)

Yukarıdaki ayetlerde, kurtuluşa eren 
Müslümanların özelliklerinden bahsedi-
lirken özellikle vurgulanan ibadet hangi-
sidir?

A) Zekat vermek

B) Emanete sahip çıkmak

C) Namaz kılmak

D) İffetli olmak

2. Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel 
ve toplumsal faydalarından biri değildir?

A) Her an Allah’ın (c.c.) yakınlığını hisse-
den insan, namaz sayesinde Allah (c.c.) 
ile bağını güçlendirir.

B) Huşu içerisinde ve titizlikle kılınan bir 
namaz, insanı güzel işler yapmaya yön-
lendirir.

C) Camide cemaatle kılınan namaz Müslü-
manlar arasındaki birlik ve beraberliği 
güçlendirir.

D) Namaz, insanı günah kirlerinden arındır-
dığı için insan başka bir ibadet yapmasa 
da kurtuluşa ulaşır.

3. Namaz, Kur’an-ı Kerim’de hangi keli-
meyle ifade edilir?

A) Kâmet B) Salat

C) Vacip D) Teheccüd

4. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlar-
dan biridir?

A) Evvabin namazı

B) Teravih namazı

C) Günlük beş vakit namaz

D) Vitir namazı

5. 1. Hadesten Tahâret: Abdest veya gerekirse 
     gusül almak

2. Necâsetten Tahâret: Namazda Kur’an’dan 
sure ve ayetler okumak

3. Setr-i Avret: Namazda örtülmesi gereken 
yerleri örtmek

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

5. Vakit: Kılınacak namazın vaktine ulaş-
mak

6. Niyet: Kılınacak namaz için niyet etmek

Yukarıda yer alan namaza hazırlık şartla-
rından hangisinde yanlışlık yapılmıştır. 

A) 2 B) 1 C) 5 D) 4
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2. Ünite: Namaz

6. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan her 
Müslümanın bazı durumlarda gusül abdes-
tinin alması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin 
alınışıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Üç kez ağza su alıp gargara yaparak ağız 
temizlenir.

B) Eller toprağa sürülür ve yüz mesh edilir.

C) Tüm beden kuru yer kalmayacak şekilde 
yıkanır.

D) Üç defa burna su çekilerek burun temiz-
lenir.

7. “Meryem, sabah namazının sünnetini kıl-
mak için hazırlık şartlarını tamamladı. Ar-
dından tekbir alarak namaza başladı. Ayak-
tayken sırasıyla Sübhâneke duasını, Fâtiha 
suresini ve zammı sureyi okudu. Sonra tek-
bir getirerek secdeye gitti. İki kez secde yap-
tıktan sonra tekrar ayağa kalkıp Fâtiha sure-
sini ve zammı sureyi okudu. Tekrar iki kez 
secde edip oturdu. Tahiyyât, Sâlli, Bârik ve 
Rabbenâ dualarını okuyup ve selam verdi.”

Yukarıdaki metne göre, Meryem, nama-
zın kılınış şartlarından hangisini yerine 
getirmemiştir?

A) Kıraat B) Tekbir

C) Kıyam D) Rükû

8. Aşağıda verilen namazlardan hangisinin 
cemaatle kılınması zorunludur?

A) Sabah namazı

B) Teravih namazı

C) Cuma namazı

D) Vitir namazı

9. 1. İftitah tekbiri          2. Niyet

 3. Sübhâneke              4. Eûzü Besmele

 5. Zammı sure            6. Fâtiha suresi 

 7. Rükû                      8. Secde

Yukarıdaki günlük beş vakit namazın ilk 
rekâtında yapılacaklar sırasıyla verilmek is-
tenmiştir ancak sıralamada bir hata yapıl-
mıştır. 

Doğru bir sıralama için yer değiştirmesi 
gereken maddeler hangi şıkta verilmiştir? 

A) 1-2, 5-6 B) 2-3

C) 3-4, 5-6 D) 7-8

10. Fil suresi hakkında verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İsmini, surede geçen fil olayından almış-
tır.

B)  Kur’an-ı Kerim’in yüz beşinci suresidir.

C)  Mekke’de indirilmiştir.

D) Müslümanların özelliklerinden bahse-
dilmektedir.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  - 6. Sınıf

1. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C D A C C B A B D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

2. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D B C A B D C A D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

3. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B D A C D A C D B

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

4. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D D C D C A A B D B

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

5. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D B C A D C D D C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

CEVAP ANAHTARI


