6. SINIF

2.ÜNİTE
NAMAZ
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
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Namaz ibadetinin bir kimseye farz olması için bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar yerine geldiği vakit beş vakit namazın ve diğer namazların kılınması gerekmektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), bir gün sahabelerine: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde ırmak olsa her gün
orada beş kere yıkansa üzerinde hiç kir kalır mı? diye
sorar. Oradakiler “Kir kalmaz.” dediler. Hz. Peygamber:
“İşte beş vakit namaz da bunun gibidir, Allah onunla
günahları siler.” buyurdu.

Bu şartlar arasında;
I. Özgür olmak

(Hadis-i şerif)

II. Ergenliğe girmiş olmak

Bu hadiste namaz ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

III. Akıllı sağlığı yerinde olmak
maddelerinden hangileri sayılamaz?

A) Kişiyi kötülük yapmaktan alıkoyar.
B) Vakitleri belirlenmiş farz bir ibadettir.
C) Temiz olmanın emredildiği tek ibadettir.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Kişinin maddi ve manevi olarak arınmasını sağlar.
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“Namazı kıldıktan başka, Allah’ı ayakta iken, otururken,
yan yatarken de anın. Emniyete kavuştuğunuzda namazı gereğince kılın. Namaz şüphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”
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(Nisa suresi, 103. ayet)

Namaz ibadeti ile ilgili olarak;
Bu ayette, namaz ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

I. Kişiye sorumluluk ve disiplin kazandırır.

A) Sadece belirlenen vakitlerde kılındığı

III. Allah’a olan imanın bir gereği olarak yerine getirilir.

B) kişinin namazı istediği gibi kılabileceği

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Her durumda yerine getirilmesi gerektiği

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Tehlikeli durumlarda namaza ara verilebileceği

C) II ve III

D) I, II ve III

II. Kişinin Allah (c.c.) ile olan bağlarını güçlendirir.
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Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı
dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat
ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yapılan araştırmalara göre namaz, eklem romatizmalarını önlemekte, sırt ve mide kaslarının çalışmasını
sağlamaktadır. Birçok kası harekete geçirerek kasların
sağlıklı çalışmasına etki etmektedir. Bunun gibi vücuda
sayısız faydaları bulunmaktadır.
Bu metne göre,

(Tevbe Suresi, 71. ayet)

I. Vücudun birçok bölümü için faydası bulunmaktadır.

Bu ayette mümin erkek ve kadınların

II. Kişinin daha kaliteli bir yaşam sürmesinde etkili rol
oynar.

I. Namazlarını samimi bir şekilde kılarlar.
II. İnsanlara iyi ve güzel olanı tavsiye ederler.

III. Sadece vücuda olan faydaları sebebiyle emredilen
bir ibadettir.

III. İbadetlerini gizli bir şekilde yapmaya dikkat ederler.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

1D 2C 3D 4D 5A 6B

A) I ve II

özelliklerinden hangilerine dikkat çekilmiştir?
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