
	   	  
	  

Namaz	  Muhasebesi	  	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  1	  

 
 
 
 

 
 
Cevaplarınızı, optik kâğıda işaretleyiniz. 

 
1. Huşu’nun doğru tarifi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
a) Rükû ve secdelerde sübhanerabbiyel a’la 

– sübhane rabbiyel azîm diyecek kadar 
durmak 

b)  Tahiyyatta fazladan dua etmek 
c)  Namazdan sonra 33 kere tespih-tahlil ve 

tekbir getirmek. 
d)  Namazda kimin huzurunda durduğunu 

bilip, uygun edebi taşımak. 
 

 
2. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “Bu din 

kolaydır. Kim dinde zorluk çıkarırsa din onu 
mağlup eder…” 
Yukarıdaki hadisten ne anlaşılmalıdır? 
a) Dinde zorlama yoktur. 
b) Din hiç kimseye yük yüklemez. Siz  de 

sorumluluk yüklemeyin. 
c) Bu din fıtrat dinidir. Fıtratı sağlam kalana 

zor gelecek tarafı yoktur. Kim gücünü 
aşan ibadetlere meylederse zarar etmesi 
mümkündür. 

d) Bu dinin emirlerinde bazen taviz verilerek 
kolaylaştırma yapılabilir. 

 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ibadet ehli bir 
mü’minin vasıflarından değidir?  
a) Ahlaklıdır 
b) İbadetinde titizdir. 
c) Tertipli – düzenlidir. 
d) Her şeyi oluruna bırakır, umursamaz 
 
 
 
 

4. Okuduğumuz kitapta bize Cuma günü 
okunması özellikle tavsiye edilen sure 
hangisidir? 
a) Cuma suresi 
b) Kehf suresi 
c) Mearic suresi 
d) Kıyamet suresi 

5.  Okuduğumuz kitapta İbadetin tanımı şöyle 
yapılmıştır: “Allah’ın razı olacağı şekilde 
yapılan her iştir”  
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) Namaz, Allah’ın istediği şekilde kılınırsa 
ibadettir ve farzdır. 

b) Kurban, Allah’ın istediği şekilde kesilirse 
ibadettir ve vaciptir. 

c) Selam Allah’ın razı olacağı şekilde 
verildiğinde ibadettir ve sünnettir. 

d) Kur’an dinlemek de bir ibadettir ve farzdır. 
Bir mecliste Kur’an okunduğu esnada 
arkadaşlarımla şakalaşabilirim.   

 
 
 
 

6. Namazın dindeki yeri ve önemi için 
yapılabilecek yeni bir tarif yoktur. 
Aşağıdakilerden hangisi namaz için doğru 
değildir? 
a) Namazın rukünlarında ve şartlarında 

ısrarcı olmamak gerekir. Asıl olan 
namazdır. 

b) Allah’ın kullarını hesaba çekeceği ilk 
ameldir. 

c) Sahabeye göre namaz “İslam’ın ta 
kendisidir”  

d) İmanla-küfür arasındaki alamettir. 
 
 
 
 
 

7.  …………ve……….  namazla ilgili en çok 
dikkat edeceğimiz iki unsurdur. Bu iki unsur 
bizim namaza karşı gevşeklik ve 
ciddiyetimizin kıvamını gösterir. Boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
a) Namazı geciktirmek – kamet getirmek 
b) Abdestli olmak- hafız olmak 
c) Vaktinde kılmak ve cemaatle kılmak 
d) Namazları cem etmek – Fatiha’yı 

yanlışsız bilmek 
 
 
 

Bu	  test	  kitapçığında	  40	  soru	  bulunmaktadır.	  	  	  	  

	  Testin	  tümü	  için	  verilen	  cevaplama	  süresi	  40	  dakikadır.	  	  
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8.  Miraç’a yakışan namaz: ‘O’na verilen değer 
ve O’na dair şeylere gösterilen hassasiyette 
ortaya çıkar.’  
Aşağıdakilerden hangisi “Miraç’a 
yakışan” bir namaz değildir? 
a) Namazda meşgul edecek şeylerden 

arınmak. 
b) Farz önceliklidir. Sünnet kılınmasa da 

olur. 
c) Namazımızı müzik, haber vs. dinlenen 

ortamdan başka bir yerde kılmak. 
d) Namazda kaşınıp durmamak ve tadil-i 

erkana riayet etmek. 
 
 

9. * Güneşin bir mızrak boyu yükselmesine 
kadar olan vakitte kılınan namaz. 
* Akşam namazından sonra yatsıdan önceki 
zamanda kılınan namaz. 
* Güneşin bir mızrak yükselmesinden sonra 
zeval vaktine kadar olan zamanda kılınan 
namaz. 

Yukarıda açıklanmış haliyle verilen zamanlarda 
kılınması tavsiye edilen nafile namazlar  
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

a) işrak – kuşluk – ebvabin 
b) işrak – ebvabin – kuşluk 
c) kuşluk – ebvabin – öğle 
d) sabah – ebvabin- işrak 
 

 
 

10. Peygamber (sav) “İslam’ın halkaları tek tek 
çözülecektir. Halkalardan biri çözülünce 
insanlar diğerine sarılacaklardır. İlk çözülecek 
olan ………… dir. Son çözülecek olan 
.……….. dır.” buyurmuştur. 
Boşluklara hangi kelimeler gelirse hadis 
tamamlanmış olur? 
a) Siyaset – Namaz 
b) Oruç     - Zekat 
c) Ahlak   - İman 
d) Kur’an  - Namaz 
 
 
 
 

11. Peygamber (sav) bir hadiste kıyamet 
gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı ve en 
ürkütücü zamanda ‘Arş’ın gölgesinde 
bulunma’ yani cennet teminatı verdiği (namaz 
kılan) kişi kimdir? 
a) Abdesti güzelce alan 
b) Kur’an okuyan 
c) Kalbi mescitlere bağlı olan 
d) Mescidi temiz tutan 

12. Ömer (ra) namazda iken saldırıya uğramış ve 
ağır yara almış ve kendinden geçmişti. Onu 
kendine getirmek için uğraştılar ama olmadı. 
Müsevvir bin Mahreme dedi ki : “onu ancak 
……….. diyerek uyandırabilirsiniz, O’nu  
uyandırmak için ……….dan daha önemli 
hiçbir şey bulamazsınız” Ömer (ra)’ ı kendine 
getiren tek şey neydi? 
a) Hilafet sorumluluğu 
b) Namaz  
c) Tekbir 
d) Ezan 
 
 
 

13 ve 14. sorular aşağıdaki hadise göre 
cevaplanacaktır. 
Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “ Kim 
namazını korursa o namaz onun nuru olur, 
belgesi olur, kıyamet gününde kurtuluşu olur. 
Kim de namazını korumazsa belgesi de olmaz 
kurtuluşu da. Kıyamet gününde de ……..… ile 
……….. ile, Haman ile ve Übey bin Halef ile 
beraber olur.”  
 
 
 
13. Yukarıdaki boşluklara hangi isimler gelirse 

Peygamberimizin (sav) söylediği kişilerin 
isimlerini bulmuş oluruz? 
a) Ebu Cehil – Ukbe bin Muayt 
b) Ebu Leheb – Firavun 
c) Karun – Ebu Cehil 
d) Firavun – Karun 
 
 

14. Yukarıdaki hadise göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
a) Namaz bir belgedir. 
b) Namaz kıyamet günü kulların derecesini 

gösterir. 
c) İman etmiş olmak yeterli, namaz kılmasak 

da Allah kullarını bağışlar. 
d) Namaz hem bir ibadettir, hem de insanın 

kafa yapısını (anlayışını) gösterir. 
 
 

15. Hadiste ikindi namazını kaçıran kişinin 
durumu (uğradığı zarar yönünden) kime 
benzetilmiştir? 
a) Malını ve ailesini kaybeden kimseye. 
b) Peygamberimizin şefaatini kaybeden 

kimseye 
c) O günkü namazların bereketini kaçıran 

kimseye 
d) Tüm iyiliklerini kaybetmiş kimseye. 
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16. Aşağıdakilerden hangisine namaz farz 
kılınmamıştır? 
a) İhtiyarlara 
b) Büluğ çağına eren kişiye 
c) Baygın olmayan kişiye 
d) Akıllı olmayan kişiye 
 
 
 
 
 

17.  Peygamber (sav) ezan okunurken müezzin 
ile birlikte ezanın takip edilmesini tavsiye 
etmiştir. Ayrıca müezzin hayyaalessalah- 
hayyaalelfelah dediğinde bizim ne 
söylememizi istemiştir? 
a) Hasbinallah veni’mel vekil. 
b) Lahavle vela kuvvete illa billâh. 
c) Fesubhanallah. 
d) Euzubillahissemi-il alimimineş 

şeytanirracim. 
 
 
 
 

18. Dört mezhep imamından hangisi namazı terk 
edenin (kılmayı bırakanın) küfrüne 
hükmetmiştir?  

a) Ebu Hanife 
b) Ahmed İbn-i Hanbel 
c) İmam Şafii 
d) İmam Malik 
 
 
 
 
 
 

19.  Namazı tehlikeye düşüren şeylerden biri de 
“amel-i kesir”dir.  
Amel-i Kesir’in doğru tarifi şıklardan 
hangisinde verilmiştir? 
a) Acaba namaz kılıyor mu dedirtecek 

hareketler yapmak. 
b) Namazı bırakıp yanındakiyle konuşmak 
c) Abdesti bozup tekrar alıp yeniden namaz 

başlamak 
d) Namazda yanılmak. 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi namaz sahibi bir kişi 
için yanlış değildir? 

a) Cemaate yetişmek gayesiyle acele edip 
koşarak gelmek. 

b) Ezan okunurken camiden çıkmak. 
c) Namazda çokça kaşınmak, hareket 

halinde olmak.  
d) Birinci safta namaz kılmak için çabuk 

davranmak. 
 
 

21. Önünden geçilebilecek yerlerde namaz 
kılanların ön kısmına küçük de olsa bir engel 
koymaktır. 
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden 
hangisinin tarifi yapılmıştır? 
a) Celse 
b) Mihrap 
c) Sütre 
d) Minber 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Hangi vakitte namaz kılınması 
yasaklanmamıştır? 

 
a) Güneş doğarken 
b) Gecenin sonunda 
c) Güneş tam tepede iken 
d) Güneş batarken 

 
 
 
 
 
 

23. Ta’dil-i Erkan aşağıdakilerden hangisinde 
doğru tarif edilmiştir? 

a) Rükü ve secdeyi tam yapıp rükü ve secdeler 
arasında“sübhanallah” diyecek kadar 
beklemek 

b) Saflarda şeytanın gireceği boş yerler 
bırakmamak. 

c) Namazdan sonra dua ve tespihatı tam 
yapmak. 

d) İmama uymak, önce selam vermemek 
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24. Peygamber Efendimiz (sav) ümmetine 
ölümünden önce hangi iki şeyle ilgili vasiyete 
bulunmuştur? 
a) Kur’an – Oruç 
b) Helal Kazanç – Komşu Hakkı 
c) Namaz – Kadınlar 
d) Sahabelerin izinde gitmek – Ahlak 

 
 
 
 
 
 
25. Günümüzde namazın Müslümanları yeterince 

kötülüklerden uzaklaştırmadığını görmekteyiz. 
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 
a) Ta’dil-i erkana uyulmadan kılınması ve 

lezzet vermeyişi 
b) Yapacağımız şeyleri namaza göre 

ayarlamamak. 
c) Namazlarımıza spor, oyun, film, gezi 

kadar değer vermeyişimiz. 
d) Sahabe gibi bir neslin içinde yaşamıyor 

olmamız. 
 
 
 
 

26. Allah’ın bizi sabah namazına kaldırması 
hususunda yardımcı olmasını istiyorsak 
aşağıdaki işlerimizden hangisiyle Allah’ın 
yardımını hak ederiz? 

a) Gece yarısına kadar televizyon izleyip 
yatacağımızda mutlaka dua ettiğimizde. 

b) Gündüz ve gecemizi temiz ve arınmış 
tutup erken yatmaya özen 
gösterdiğimizde  

c) Gecenin bir yarısına kadar kitap okuyup 
vakte önem vermediğimizde.  

d) Akşamın geç saatlerinde halı saha maçı 
yapıp yorgunlukla yatarken Ayet-el 
Kürsi’yi okumayı unutmadığımızda. 

 
 
 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi kitabımızın “En 

Hayırlı Gün” kısmında Cuma günü için 
söylenmemiştir? 
a) Adem (as) o gün yaratıldı. 
b) O gün öyle bir vakit var ki kulun istediği 

kabul edilir. 
c) Kıyamet o gün kopacaktır. 
d) En hayırlı oruç o gün tutulandır. 

 

28. Gusül abdesti alınır, ağız temizliği yapılır, 
genel temizlik yapılır, güzel (ağır olmayan) 
kokular sürülür. Peygamber’e (sav) bolca 
salavat getirilir.  
Yukarıda saydıklarımız ne zaman yapılır?  
a) Ramazan ayı gelmeden önce 
b) Bayram namazına gideceğimiz gün 

sabah 
c) Cuma günü 
d) Cenaze namazına gidileceğinde 

 
 
 
29. “Kulun, Allah’ı görmese de onu görüyormuş 

gibi ibadet etmesidir.” 
Yukarıda neyin tarifi yapılmıştır? 
a) İhlâs 
b) İhsan 
c) Takva 
d) Kulluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Rasulullah (sav), huşudan uzak, oradan 
buradan yontarak (kırparak) kılınan namaz 
için ne söylemiştir? 
a) Ne kötü kulluk 
b) En kötü namaz 
c) Allah’ın en kızdığı iş 
d) En kötü hırsızlık 

 
 
 
 
 
 
31. Peygamber Efendimiz (sav) de ashabı da 

namaza ve cemaate çok değer verdiler. 
Örnek: “mescide çıkıp cemaatle namaz 
kılmak ister koluna girerler ama bayılır 
gözünü açınca gusül abdesti alır ve tekrar 
gitmek ister yine bayılır. Bu olay tam üç kez 
tekrar eder. En sonunda gidemeyeceğini 
anlar ve evinde kalır.  
Örnekte anlatılan kişi kimdir? 
a) Ebu Bekr (ra) 
b) Amir bin Abdillah (ra) 
c) Peygamber (sav) 
d) Ömer (ra) 
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32. Zaman kötüleştikçe ibadetlerimiz 
artmalıdır.Peygamber (sav) şöyle 
buyuruyor:“Fitne zamanında ibadet etmek 
bana ………. gibidir.”  

Aşağıdakilerden hangisi hadiste geçen 
ifadedir? 

a) Hicret 
b) Cihad 
c) Miraç  
d) Şehitlik  
 
 

33. Fatıma (ra) yaptığı işlerin ağır gelmesinden 
rahatsız olmuş ve Peygamber (sav)’e gelen 
esirlerden verilmek üzere bir hizmetçi talep 
etmişti. Peygamber (sav) bunun yerine 
damadı Ali ve Fatıma (radıyallahuanhuma)’ya 
ne dedi? 
a) Sabredip Nas-Felak-İhlâs surelerini 

okumalarını istedi. 
b) Subhanallah-Elhamdülillah-Allahu Ekber 

zikirlerini ve ne kadar söyleyeceklerini 
öğretti  

c) Bolca infak edip Allah’a dua etmelerini 
istedi. 

d) En güzel şeyin el emeği olduğunu söyledi. 
 
 
 
 
34. “İşte bunlar kendilerine nimet verdiğimiz 

Adem’in, Nuh’un, İbrahim’in, ve İsrail’in 
neslinden seçtiğimiz kimselerdir. Onlar 
Rahman’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak 
secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra öyle 
kötü bir nesil geldi ki, ………… zayi ettiler ve 
…………. uydular. İşte bunlar azgınlıklarının 
cezasını çekeceklerdir.  
Bu ayetteki kötü neslin özellikleri nelerdir? 
a) Namazı – nefislerine 
b) Kitabı – cahillerine 
c) Namazı- şehvetlerine 
d) Ahlaklarını-şeytanlarına 

 
 
 
 
35. Sabah ezanında diğer vakit ezanlarından 

farklı olarak söylenen şey aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 
a) Essalatü hayrumminen nevm 
b) Essalatu hayrul amel 
c) Essalamu aleyke 
d) Vel akibetü lil müttekîn 

36. Aşağıdakilerden hangisi mescitle ilgili 
uyulması gereken kurallarımızdan değildir? 

a) Sol ayakla girdiğimizde çıkışımızı sağ 
ayakla yapmalıyız. 

b) Dünya sözü konuşulmaz. 
c) Namaz kılanın önünden geçilmez. 
d) Bayanlara ait yerden uzak durmalıyız. 

 
 
 
 
 
37. Peygamber (sav)  hicret ettikten sonra 

Medine’de yaptığı ilk yapı neydi? 
a) Yahudilerin tekelinden kurtulmak için su 

kuyusu inşa ettirdi. 
b) Namaz için mescit yaptırdı. 
c) Muhacirler için kalacak küçük evler 

yaptırdı. 
d) Düşmanın tehlikesine karşı Medine’nin 

etrafına kale yaptırdı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Sahabelerden biri olan Haris bin Hassan 

evlenmişti. Gerdek gecesinin sabahında bile 
sabah namazında cemaate gelmişti. 
Kendisine bu gecenin sabahında bari 
gelmeseydin dendiğinde şöyle demiştir: 
Vallahi beni sabah namazının cemaatinden 
alıkoyacak …………. Çok kötü bir ……….. 
dır. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerden hangisi gelirse sahabenin 
sözü tamamlanmış olur? 

a) Evlilik 
b) Kadın 
c) Gece 
d) Düğün 
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39. Günahkârlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir 
diye sorulduğunda derler ki:  
— Biz yoksulu doyurmazdık. 
— Bizim gibi olanlarla birlikte asılsız 

konuşmalara dalardık. 
— Hesap gününü inkar ederdik. 
— …………………………………. 

Günahkârların ihmal ettikleri şeyleri 
pişmanlık içinde saydıkları şeylerin 
dördüncüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Namaz kılanlardan değildik. 
b) Oruç tutanlardan değildik. 
c) Selam vermezdik. 
d) Allah birdir diyenlerle alay ederdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Cabir bin Abdullah şöyle anlatmaktadır. 
Rasulullah (sav) ile birlikte Cüheyne kabilesi 
ile savaştık. Çetin bir savaş yaptık. Öğle 
namazını kılmıştık. Müşrikler bizi görünce 
kendi aralarında dediler ki:‘Topluca 
saldırırsak bunları yok ederiz.’ Cebrail (as) 
bunu Rasulullah’ e (sav) bildirdi. O da bize 
bunu anlattı. Müşrikler şöyle karar vermişler: 
“Bunlar ……………………….. bir namazı 
daha kılacaklar, o zaman işlerini bitiririz” 
Müşrikler, müminlerin asla terk 
etmeyeceklerini bildikleri namazın değerini 
hangi kıyaslama ile belirtmişlerdir? 
a) Mallarından bile çok sevdikleri. 
b) Canlarından bile çok sevdikleri. 
c) Çocuklarından bile çok sevdikleri. 
d) Babalarından bile çok sevdikleri. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test	  bitti.	  Cevaplarınızı	  kontrol	  ediniz.	  

	  


