6. SINIF

2.ÜNİTE
NAMAZ
6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.
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Namaz kılmak için “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için
abdest almaya.” şeklinde niyet ederiz. Güzelce abdestimizi aldıktan sonra namaz kılacağımız yerin temiz olduğuna emin olduktan sonra yüzümüzü Mescid-i Haram’a döneriz. Daha sonra namaz için örneğin “Niyet
ettim Allah rızası için sabah namazını kılmaya.” şeklinde amacımızı belirtir ve namaza başlarız.

I. Yüzü yıkamak ve başın dörtte birini mesh etmek
II. Bedenin tamamını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
III. Elleri toprak cinsinden bir maddeye sürüp yüzü ve
kolları mesh etmek
Bu bölümler abdest çeşitlerinden hangilerine aittir?

Bu parça namaza namazın hangi şartına değinilmemiştir?

A) Namaz abdesti - Teyemmüm abdesti - Gusül abdesti

A) Setr-i avret

B) Gusül abdesti - Namaz abdesti - Teyemmüm abdesti

B) İstikbal-i kıble

C) Teyemmüm abdesti - Gusül abdesti - Namaz abdesti

C) Hadesten taharet

D) Namaz abdesti - Gusül abdesti - Teyemmüm abdesti

D) Necasetten taharet
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Beş vakit namazı kılarken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Namazda okumamız gereken ayet ve dualar, namazdaki duruş şeklimiz, söylenmesi gereken
tesbih ifadeleri bu kurallardan bazılarıdır.
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Namaz ibadetini yerine getirmeden önce bazı hazırlıkların yapılması gerekir. Bu hazırlıklar namazın hazırlık
şartları olarak adlandırılır.

Namazın kılınışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Her rekâttta rükû ve secde bölümleri bulunur

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

B) Tekbir ve Kıyam bölümleri namazın başında yerine
getirilir.

A) Setr-i avret

C) Rükû yaparken “Sübhâne rabbiyel a’lâ” ifadesini kullanırız.

B) Kâde-i ahire
C) Hadesten taharet

D) Fatiha Suresini okuduktan sonra buna ek olarak
başka sure veya ayetler okuruz.

D) Necasetten taharet
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Yapılan araştırmalara göre sabahları erken saatte kalkan insanlar kendilerini daha enerjik ve mutlu hissetmektedirler Güne erken başlayarak yapılması gereken
işleri ve çalışmaları planlamak insanlara kendilerini
daha rahat hissettirmektedir.

Dinimizde Müslümanların bazı mazeretleri olması halinde kolaylıklar bulunmaktadır. Örneğin bazen su abdest almamız için elverişli olmayabilir. Bu gibi durumlarda dinimizin bir kolaylığı olan teyemmüm abdesti almamız gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu vakitte kılınan namazın
kılınışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Bu abdestle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk rekâtta Sübhâneke ve Fatihâ ile birlikte sure veya
ayetler okunur.

A) Farzları normal abdestin farzları ile aynıdır.
B) Eller toprağa sürüldükten sonra yüz mesh edilir.

B) İkinci rekâta Fatiha ile başlanır. Sübhâneke okunmaz.

C) Elleri toprak veya toprak cinsinden bir maddeye sürerek alınır.

C) Namazı bitirmeden önceki rekâtta Fatiha gerekli değildir.

D) Su abdest için elverişli olduğu vakit bu abdest geçersiz olur.

D) Son rekâtta Fatiha ile birlikte bir sure okunur, rükû
ve secdeye gidilir.
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