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1- Kaç vakit namaz vardır? Her vakit namazın 

rekâtlarını SIRASIYLA ve SÜNNETLERİYLE 

birlikte yazınız.  (10 PUAN) 
 SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 

İLK SÜNNET 2 4 4 3 4 

FARZ 2 4 4 2 4 

SON SÜNNET  2   2 

 

2- Namazın içindeki farzları maddeler 

halinde yazarak açıklayınız. (10 PUAN) 

1- İftitah tekbiri: namaza başlarken tekbir getirmek 

2- Kıyam: ayakta durmak 

3- Kıraat: namazda kuran okumak 

4- Rüku: kıraatten sonra eğilip elleri dize koymak 

5- Secde: rükudan sonra yere kapanmak 

6- Kâde-i âhıre: tahiyyat okuyacak kadar oturmak 

 

3- İki rekâtlık sabah namazının farzını nasıl 

kılarsınız. Sırasıyla anlatınız. (20 PUAN) 

 
Abdest alındıktan sonra, kıbleye dönerek, niyet edilir. 

Allah-ü Ekber deyip başlama tekbiri alınır. Öncelikle 

subhaneke okunur. Ardından fatiha suresi ve bir zammı 

sure okunur. Daha sonra, eller diz kapaklarına koyularak 

eğilinir. Daha sonra doğrularak, semiallahü limen hamide 

denilir. Baş secdeden allahü ekber denilerek kaldırılır, bir 

kaç saniye sonra tekrar secde edilir ve aynı sözler 

tekrarlanır.  

İkinci rekat da aynen kılınır. 2 kez secde edildikten sonra 

oturulur. tahhiyyat okunur ardından allahümme salli ve 

allahümme barik en son rabbena atina ve rabbenağfirli 

duaları okunduktan sonra önce sağa sonra sola baş 

çevrilerek, selam verilir. 
 

4- Allah’a karşı vazifelerimizi maddeler 

halinde yazarak 3 tanesini açıklayınız. 

(20 PUAN) 

 

Tazim:  Allah’ın şan ve şerefini yüceltmektir. 

Muhabbet: Allah’ı her şeyden çok sevmektir. 

Teslimiyet: Kişinin kendisini içtenlikle teslim etmesidir. 

Tevbe : 

Takva : 

Havf ve reca : 

 

 

5- Ahde vefa nedir? Ahde vefa ile ilgili 

bildiğiniz bir ayet veya bir hadisi yazınız 

(20 PUAN) 

 

Sözünde durmaktır. 

AYET: “…Ahde vefa gösterin. (Verdiğiniz sözü yerine getirin) 

Çünkü verilen sözü yerine getirmekte sorumluluk vardır.” 

 

HADİS: “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde 

vefa göstermeyenin ise dini yoktur.” 

 

6- "Daima âdil davranın. Muhakkak ki Allah, 

âdil davrananları sever.” ayetinden 

anladıklarınızı yazınız. (10 PUAN) 

 

Hepimizin adaletli olması gerekir. Allah ve Peygamberi bize 

adalet emretmiştir.  Yüce Allah bu ayetinde adil 

davrananları sevdiğini söyleyerek bizlerin adaletli olmasını 

tavsiye etmiştir. 

 

 

 

 

7- “Güçsüzlerin hakkının güçlülerden 

alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize 

çıkarır?” hadisinden anladıklarınızı 

yazınız. (10 PUAN) 

 
Hz Peygamber, bir toplum içerisindeki mağdurların 

hakkının güçlülerden ve zalimlerden alınması gerektiğini 

buyurmuştur. 

 

Eğer bir toplumda güçlüler güçsüzleri eziyorsa ve hiç kimse 

buna ses çıkarmıyorsa “zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır 

hadisini hatırlamak gerekir. 
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HAZIRLAYAN: İHL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ :  ABDULKERİM BAKIR                                                                            27.03.2018 

 

1- Kaç vakit namaz vardır? Her vakit namazın 

rekâtlarını SIRASIYLA ve SÜNNETLERİYLE 

birlikte yazınız.  (10 PUAN) 
 SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 

İLK SÜNNET 2 4 4 3 4 

FARZ 2 4 4 2 4 

SON SÜNNET  2   2 

 

2- Namazın dışındaki farzları maddeler 

halinde yazarak açıklayınız. (10 PUAN) 

 
1- Hadesten taharet: abdest almak 

2- Necasetten taharet: vucüdu, elbiseyi ve namaz kılınacak 

yeri temizlemek 

3- Setr-i avret: avret yerlerini örtmek 

4- İstikbal-i kıble: kıbleye dönmek 

5- Vakit: kılınacak namazın vaktinin girmesi 

6- Niyet: kalp ile niyet etmek 

 

3- Dört rekatlık öğle namazının farzını nasıl 

kılarsınız. Sırasıyla anlatınız. (20 PUAN) 

 

Abdest alındıktan sonra, kıbleye dönerek, niyet edilir. 

Allah-ü Ekber deyip başlama tekbiri alınır. Öncelikle 

subhaneke okunur. Ardından fatiha suresi ve bir zammı 

sure okunur. Daha sonra, eller diz kapaklarına koyularak 

eğilinir. Daha sonra doğrularak, semiallahü limen hamide 

denilir. Baş secdeden allahü ekber denilerek kaldırılır, bir 

kaç saniye sonra tekrar secde edilir ve aynı sözler 

tekrarlanır.  

İkinci rekat da aynen kılınır. 2 kez secde edildikten sonra 

oturulur. tahhiyyat okunur. Sonra tekrar ayağa kalkılır. 

Üçüncü rekat, 1. Rekat gibi kılınır. 

Dördünce rekatta ise tahiyatı okuduktan sonra ardından 

allahümme salli ve allahümme barik en son rabbena atina 

ve rabbenağfirli duaları okunduktan sonra önce sağa sonra 

sola baş çevrilerek, selam verilir. 

 

4- Peygamberimize karşı vazifelerimizi 

maddeler halinde yazarak açıklayınız. 

(20 PUAN) 

Teslimiyet: hz peygamberin açıkladığı hükümlere 

teslim olmaktır. 

Muhabbet: hz peygamberi sevmektir. 

Sünnete uygunluk: hz peygamberin sünnetine 

uymak 

5- Emanete riayet nedir? Emanete riayet ile 

ilgili bildiğiniz bir ayet veya bir hadisi 

yazınız (20 PUAN) 

 

Emanete sahip çıkmaktır. 

AYET: “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik 

etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de 

hainlik etmeyin. 

 

HADİS: “Hiçbir kul, kıyamet gününde ömrünü nerede 

tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden 

kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede 

yıprattığından hesaba çekilmedikçe bir adım dahi atamaz!” 

 

 

6- "Mü’min erkeklere söyle, gözlerini 

haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 

Bu davranış onlar için daha nezihtir. 

Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından 

hakkıyla haberdardır." ayetinden 

anladıklarınızı yazınız. (10 PUAN) 

 

Allah bizlere gözlerimizi ve kendimizi haramdan korumamız 

emretmiştir. Çünkü Allah yaptığımız her şeyi bilmektedir. 

Bizim de doğru yolu bulmamızı ve haramlardan uzak 

durmamızı istemektedir. 

 

 

 

 

7- “Yâ Rabbi! Senden hidayet, takva, iffet ve 

gönül zenginliği istiyorum” hadisinden 

anladıklarınızı yazınız. (10 PUAN) 

 

Hz Peygamber bu hadisiyle iffetin yani namuslu olmanın 

önemini vurgulamıştır. Bizlere de böyle dua etmemizi 

öğretmiştir. 
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1- Kaç vakit namaz vardır? Her vakit namazın 

rekâtlarını SIRASIYLA ve SÜNNETLERİYLE 

birlikte yazınız.  (10 PUAN) 

 
 SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 

İLK SÜNNET 2 4 4 3 4 

FARZ 2 4 4 2 4 

SON SÜNNET  2   2 

 

 

2- Namazın içindeki farzları maddeler 

halinde yazarak açıklayınız. (10 PUAN) 

 
1- İftitah tekbiri: namaza başlarken tekbir getirmek 

2- Kıyam: ayakta durmak 

3- Kıraat: namazda kuran okumak 

4- Rüku: kıraatten sonra eğilip elleri dize koymak 

5- Secde: rükudan sonra yere kapanmak 

6- Kâde-i âhıre: tahiyyat okuyacak kadar oturmak 

 

3- Üç rekâtlık akşam namazının farzını nasıl 

kılarsınız. Sırasıyla anlatınız. (20 PUAN) 

Abdest alındıktan sonra, kıbleye dönerek, niyet edilir. 

Allah-ü Ekber deyip başlama tekbiri alınır. Öncelikle 

subhaneke okunur. Ardından fatiha suresi ve bir zammı 

sure okunur. Daha sonra, eller diz kapaklarına koyularak 

eğilinir. Daha sonra doğrularak, semiallahü limen hamide 

denilir. Baş secdeden allahü ekber denilerek kaldırılır, bir 

kaç saniye sonra tekrar secde edilir ve aynı sözler 

tekrarlanır.  

İkinci rekat da aynen kılınır. 2 kez secde edildikten sonra 

oturulur. tahhiyyat okunur. Sonra tekrar ayağa kalkılır. 

Üçüncü rekatta tahiyatı okuduktan sonra ardından 

allahümme salli ve allahümme barik en son rabbena atina 

ve rabbenağfirli duaları okunduktan sonra önce sağa sonra 

sola baş çevrilerek, selam verilir. 

 

4- Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimizi 

maddeler halinde yazarak açıklayınız. 

(20 PUAN) 

Kur’an-ı okumak : Kuranı kerimi okumak sünnettir. 

Kuran’ı anlamak: kuranı kerimi anlamak hepimizin 

üzerinde bir sorumluluktur. 

Kuran’ı yaşamak: Kuranı kerimi hayatımızda 

uygulamak hepimize farzdır. 

OKU-ANLA-YAŞA 

 

5- Kanaatkârlık nedir? Kanaatkârlık ile ilgili 

bildiğiniz bir ayet veya bir hadisi yazınız 

(20 PUAN) 
 

Payına razı olmaktır 

 

AYET: “Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı sadece Allah’a 

aittir...” 

 

HADİS: “Kanaatkar ol, o zaman insanların (Allah’a ) en çok 

şükredeni olursun. Kendin için istediğini insanlar için de 

iste, o zaman mü’min olursun.” 

 

 

6- “Sana tâbî olan mü’minlere alçakgönüllü 

davran!” ayetinden anladıklarınızı yazınız. 

(10 PUAN) 

 

Allah CC Hz Peygambere müminlere alçakgönüllü olmasını 

emretmiştir. Ayrıca bize de alçakgönüllü olmamızı 

emretmiştir. 

 

 

 

 

 

 

7- "Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah 

ancak yüceltir.” hadisinden anladıklarınızı 

yazınız. (10 PUAN) 

 
Bu hadiste Hz Peygamber bizlere tevazu göstermemizi 

emrediyor.  

Biz insanlara karşı tevazu sahibi olursak karşımızdaki 

insanlar da bize karşı tevazulu olur. Böylece Allah da bizim 

derecemizi yükseltmiş olur. 



KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 
Adı  : 

Soyadı : 

Sınıf : 

No  : 

TEMEL DİNİ 
BİLGİLER 

2017-2018 
2. Dönem 
1. Yazılı 

D 
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1- Kaç vakit namaz vardır? Her vakit namazın 

rekâtlarını SIRASIYLA ve SÜNNETLERİYLE 

birlikte yazınız.  (10 PUAN) 
 SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 

İLK SÜNNET 2 4 4 3 4 

FARZ 2 4 4 2 4 

SON SÜNNET  2   2 

 

2- Namazın dışındaki farzları maddeler 

halinde yazarak açıklayınız. (10 PUAN) 

1- Hadesten taharet: abdest almak 

2- Necasetten taharet: vucüdu, elbiseyi ve namaz kılınacak 

yeri temizlemek 

3- Setr-i avret: avret yerlerini örtmek 

4- İstikbal-i kıble: kıbleye dönmek 

5- Vakit: kılınacak namazın vaktinin girmesi 

6- Niyet: kalp ile niyet etmek 

 

3- Dört rekâtlık yatsı namazının farzını nasıl 

kılarsınız. Sırasıyla anlatınız. (20 PUAN) 

 
Abdest alındıktan sonra, kıbleye dönerek, niyet edilir. 

Allah-ü Ekber deyip başlama tekbiri alınır. Öncelikle 

subhaneke okunur. Ardından fatiha suresi ve bir zammı 

sure okunur. Daha sonra, eller diz kapaklarına koyularak 

eğilinir. Daha sonra doğrularak, semiallahü limen hamide 

denilir. Baş secdeden allahü ekber denilerek kaldırılır, bir 

kaç saniye sonra tekrar secde edilir ve aynı sözler 

tekrarlanır.  

İkinci rekat da aynen kılınır. 2 kez secde edildikten sonra 

oturulur. tahhiyyat okunur. Sonra tekrar ayağa kalkılır. 

Üçüncü rekat, 1. Rekat gibi kılınır. 

Dördünce rekatta ise tahiyatı okuduktan sonra ardından 

allahümme salli ve allahümme barik en son rabbena atina 

ve rabbenağfirli duaları okunduktan sonra önce sağa sonra 

sola baş çevrilerek, selam verilir. 

 

4- İnsana karşı vazifelerimizi yazarak 

açıklayınız.(20 PUAN) 
“Müslüman’ın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. 

Karşılaştığında selam verir, davetine icabet eder, aksırdığı 

zaman elhamdülillah derse yerhamükallah der, 

hastalandığında ziyaretini yapar, öldüğünde cenazesinin 

ardından yürür, kendisi için sevdiğini o kardeşi için de 

sever.” 

 

5- Müsamaha nedir? Müsamaha ile ilgili 

bildiğiniz bir ayet veya bir hadisi yazınız 

(20 PUAN) 

 

Kolaylık göstermek, hataları görmezden gelmektir. 

AYET: “Dinde zorlama yoktur ...” 

 

HADİS: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, 

nefret ettirmeyiniz.” 

 

 

 

6- "Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır…” 

ayetinden anladıklarınızı yazınız. (10 

PUAN) 

 
Allah’ın rahmeti sonsuzdur. Allah bizi günahlarımıza 

rağmen affedeceğini söylemektedir. 

Yani Allah’ın rahmeti her zaman  

 

 

 

 

 

 

7- "Merhametli olmayana merhamet 

edilmez.” hadisinden anladıklarınızı 

yazınız. (10 PUAN)  

 
Hz Peygamber merhameti olmayana merhamet edilmez 

diyerek herkesin merhametli olması gerektiğini söylemiştir. 

Biz insanlara karşı merhametli olursak Allah da bize karşı 

merhametli olacaktır. 


