
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.    I. İslam’ın şartlarından biridir.  

         II. Belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde 

              ziyaret etmektir. 

        III. Belirli şartları taşıyan Müslümanların 

              ömründe bir defa hacca gitmesi vaciptir. 

Hac ibadetiyle ilgili bilgilerden hangisi veya 

hangileri doğrudur? 

A) I ve II            

B) I ve III               

C) Yalnız I          

D) I, II, III 

 

 

2. Hacca gitmeye niyetlenen kişi dünyanın her bir 

köşesinden gelen farklı kültür, dil, anlayış ve ırktan 

insanlarla birlikte olacağını bilir. Bu da insanı farklı 

anlayışların bulunduğu bir ortamda nasıl bir 

davranması gerektiği konusunda eğitir. Hac insana… 

Noktalı bölümün aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlanması uygun olmaz? 

A) İnsanlara saygılı olmayı öğretir. 
B) Herkesin eşit olduğunu fark ettirir. 
C) Tüm insanlardan üstün olduğunu fark ettirir. 
D) İnsanlarla yardımlaşması gerektiğini öğretir. 
 

3. 

Adak Kurbanı Yeni doğan bebekler için kesilir. 

Akika Kurbanı Bir isteğin olması şartına bağlı 
olarak yapılır. 

Şükür Kurbanı Allah’a teşekkür etmek için 
kesilir. 

  

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangi ikisi yer 

değiştirilirse tablo tamamlanmış olur? 

A) Adak –Akika               

B) Şükür-Adak      

C) Şükür-Akika               

D) Adak-Şükür 

  

4. “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. 

Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten 

sakınmanız) ulaşır.” 

(Hac suresi, 37. ayet) 

Ayetten çıkarılacak ana fikir aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Asıl olan ibadette devamlılıktır. 

B) İbadette kolaya kaçmak gerekir. 

C) Kişi fakirlerin rızasını gözetmelidir.  

D) İbadetler Allah için ve samimiyetle yapılmalıdır. 

 

 

 

5. Alevi ve Bektaşi geleneğinde bazı dini ve özel 

günlerde kurban kesilir ve bu işlem içerisinde 

…………………….. duası yapılır. Kurban kesilirken helal 

lokma olması açısından edilen duadır. 

Noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) Kurban tığlama   

B) Kurban alma    

C) Kurban boğazlama     

D) Kurban etme 

 

 

6.       I.  Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden 
               olur. 
         II.  Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. 
        III.  Kesilen kurbanı sadece aile fertleri yer. 
        IV . Bir büyükbaş hayvana en fazla 5 kişi ortak 
               olabilir. 
 
Verilen maddelerden kaç tanesi doğrudur? 

A) 1                    B) 2                 C) 3                 D) 4 

 

Hac ve Kurban İbadet-  2 

 



 

 

7.  

 (...) Hac hem mal hem de beden ile yapılan bir     

       ibadettir. 

 (...) Hükmü vaciptir. 

 (…) İhram, tavaf, ve arafat vakfesi haccın 

        şartlarındandır. 

 (...) Haccı sadece yetişkin erkekler yapabilir. 

Yukarıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) 

yanlış olanların başına (Y) harfi koyduğumuz 

zaman doğru sıralama nasıl olur? 

A) Y-Y-D-D                   

B) D-D-D-Y  

C) D-Y-D-Y                    

D) D-Y-Y-D      

 

 

8.      - İhrama girilen ve bazı yasak davranışların 

             başladığı bölge  

          - Hac ve umre ibadetinde giyilen beyaz kıyafet 

          - Cennetten indirildiğine inanılan siyah taş 

 Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki kavramlarla 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A) Hacerül Esved         
B) İhram        
C) Mikat         
D) Müzdelife 
 

 

 

 

9. Ayşe, ailesiyle birlikte şubat tatilinde umreye 

gitmeye karar verir. Umreden geldikten sonra 

arkadaşlarına umrede neler yaptığını anlatır. 

Ayşe, arkadaşlarına aşağıdaki cümlelerden 

hangisini kurmuş olamaz? 

A) Mikat sınırında ihrama girdik ve umre için niyet 

ettik. 

B) İlk olarak Kâbe’nin yanına gittik ve tavaf ettik. 

C) Tavaf’tan sonra Safa ve Merve tepeleri arasında 

sa’yımızı yaptık. 

D) En son umrenin şartlarından olan Arafat’a çıkıp 

vakfemizi yaptık. 

10. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinde 

yerine getirilmesi zorunluyken umrede zorunlu 

değildir? 

A) İhram 

B) Tavaf 

C) Sa’y 

D) Vakfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hz. İbrahim’in oğludur. Kâbe’nin yanında 

büyümüştür. Babasıyla birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. 

Hakkında bilgi verilen peygamber 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İshak 

B) Hz. İsmail 

C) Hz. Yahya 

D) Hz. Yusuf 

 

 

 

 

 

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

hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.”  

(En’am suresi, 162. ayet) 

Verilen ayetten çıkarılması gereken asıl mesaj 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yapılan tüm ibadetler Allah için yapılmalıdır. 

B) Dünyada, ahiret hayatı için çalışılmalıdır. 

C) Allah’ın emirleri insanları dünyada mutlu eder. 

D) İnsanların takdirini kazanmak için ibadet 

edilmelidir. 


