
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İhram; hac ve umreye niyetlenen kişinin günlük 
giysilerinden soyunup, bembeyaz bir örtüye 
bürünerek bazı yasak davranışlardan uzak 
durmasıdır. 
 
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ihramın 
ahlaki faydalarından biri değildir? 
 
A) Her türlü gösterişten uzaklaşmayı sağlar. 
B) İnsanların arasındaki eşitliği sergiler. 
C) Kötülükten sıyrılmayı hatırlatır. 
D) Bencillik duygusunu geliştirir. 

 
 
 
 
 
 
 
2.       I.  Arafat dağında bir süre beklemektir. 
         II.  Safa ile Merve tepeleri arasında gidip 
               gelmektir. 
        III.  Kâbe’nin etrafında 7 defa dönmektir. 
        IV.  İhrama  girilen noktalardır. 
 
Tanımları verilen ifadeler aşağıdakilerin 
hangisinde doğru sıralanmıştır? 
 
A) Vakfe,  Say, Tavaf, Mikat 
B) Say, Mikat, Tavaf, Vakfe 
C) Vakfe, Tavaf, Mikat, Say 
D) Mikat, Say, Vakfe,  Tavaf  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   - Sözlükte; ziyaret etmek, Allah’a kulluk etmek 

         gibi anlamlara gelir. 

      - Belirli bir zamana bağlı kalmaksızın kutsal 

         toprakları ziyaret etmektir. 

      - Hükmü sünnettir. 

Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Zekât       
B) Hac       
C) Umre     
D) Namaz 
 
 
 

 

4. Öğretmen sınıfa “Hac ile Umre ibadetleri 
arasındaki farklar nelerdir?” sorusunu yöneltir. Bazı 
öğrenciler şu şekilde cevap verir: 
 
Ahmet: Hac ibadeti farz, umre ise sünnettir. 
Ali: Hac ibadeti belirli günlerde yapılır. 
Merve: Umre her zaman yapılabilir. 
Ufuk: Umrede vakfe yapmak zorunludur. 
 

Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap 

vermiştir? 

A) Ufuk      
B) Merve    
C) Ali     
D) Ahmet 
 
 
 
5. Öğretmen kurban çeşitlerini anlatırken “ Yeni 

doğan çocuk için kesilen kurbana ne denir?” 

sorusunu yöneltir. 

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusuna 

doğru cevap olur? 

A) Adak Kurbanı      
B) Akika Kurbanı      
C) Nafile Kurban     
D) Şükür Kurbanı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ahmet, babası ile birlikte bayram namazını 
kıldıktan sonra herkesin kurban kesme telaşında 
olduğunu gördü. Bunu anlamlandırmak için babasına 
kurban ibadetinin neden bu denli önemli olduğunu 
sordu.  

Aşağıdakilerden hangisi babasının Ahmet’e 
verdiği cevaplardan olamaz? 

A) Allah rızasını kazanmak için yapılır. 
B) Dünya malına yönelik sevgiyi arttırır. 
C) Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. 
D) Paylaşarak kişiyi cimrilik hastalığından kurtarır. 
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7. Hac ibadeti sırasında dünyanın her bir köşesinden 

gelen farklı kültür, dil, anlayış ve ırktan insanlarla 

birlikte olunur. Bu insanların aynı amaç için bir araya 

gelmiş olmaları aralarındaki kardeşliğin ve 

yardımlaşmanın artmasını sağlar. Ayrıca bireysel 

olarak kişiye zorluklara sabretme alışkanlığı 

kazandırır. 

Yukarıdaki bilgilere göre hangisine ulaşılmaz? 

A) En zor durumlarda bile kızmamayı öğretir. 
B) Herkes bireysel olarak hareket eder. 
C) Ben duygusunun yerini biz duygusu alır.  
D) Fikirlere saygılı olmayı öğretir. 
 

 

 

 

8. Ege, sınavda “Kurban ibadeti ile ilgili kısa bilgi 
veriniz.” sorusuna şöyle cevap verir: 
 
Belirli bir mali güce sahip, akıl sahibi ve ergenliğe 
erişmiş her Müslüman kesmelidir. (I) Kurbanlıklar 
tek kişi kesilebileceği gibi ortak da kesilebilir. (II) 
Kurban eti genellikle üç parçaya bölünür. (III) 
Bölünen parçalar komşulara, yoksullara ve vakıflara 
dağıtılması zorunludur. (IV) 
 

Ege’nin cevabında numaralandırılmış 

cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A) I                   B) II                    C) III                     D) IV 

 

 

 

 

9.  “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, 

hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.”  

(En’am suresi,162. ayet)  

Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Kul, ibadet etmekte özgürdür.  

B) İbadetler Allah için yapılır. 

C) Her şeyin tek sahibi Allah’tır. 

D) İbadetlerde ve diğer fiillerinde hiç kimse O’nun 

ortağı değildir. 

 

 

10. Ahmet: Hac ibadeti ihrama girmek ile başlar. (I) 

Hacı adayı Kâbe’nin etrafında yedi defa dönerek şavt 

yapar. (II) Ardından Safa ile Merve tepeleri arasında 

sa’y eder. (III) Arafat dağında vakfe yapmak ise 

haccın olmazsa olmazlarındandır. (IV) Burada 

insanlar bir müddet bekleyip dua ederler. (V) 

Ahmet sınıfta Hac konusu ile ilgili arkadaşlarına 

bilgi vermektedir. Verilen bilgilere göre nerede 

hata yapmıştır? 

A) Yalnız I            

B) Yalnız II      

C) I, II, III           

D) IV , V 

 

 

 

11. Mekke’de bulunan Arafat dağında bir müddet 

beklemektir. İnsanlar burada bir araya gelir ve dua 

ederler. Mahşer meydanını anımsatan bu ibadette 

asıl maksat ahiret gününün bir provasını yapmaktır. 

Haccın gereklerinden olup mutlaka yapılması gerekir. 

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Şeytan taşlamak 
B) Sa’y etmek 
A) Tavaf etmek  
B) Vakfe yapmak            
 
 
 

 

 

 

12.Yusuf Bey ve eşi Ayşe Hanım bu sene umreye 

gitmişlerdir. Bu çiftin aşağıdakilerden hangisini 

yaptıkları söylenemez. 

A) Mikat bölgesinde ihrama girmişlerdir. 
B) Kâbe’yi tavaf etmişlerdir. 
C) Arafat’ta vakfe yapmışlardır. 
D) Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmişlerdir. 
 


