
II. ÜNİTE HAC VE KURBAN

1.
I. Kurban kesmek.
II. İhrama girmek.
III. Arafat’ta vakfe yapmak.
IV. Mina’da Şeytan taşlamak.
Numaralanmış amellerden hangileri hac ibadetinin “başında ve
sonunda” yapılır?

I ve II.A)

I ve III.B)

II ve IV.C)

III ve IV.D)

2.
I. Saç taramak.
II. Tırnak kesmek.
III. Saç-sakal tıraşı olmak.
IV. Hayvanlara zarar vermek.
Numaralanmış işlerden hangileri ihrama giren hacı adayına
yasak değildir?

Yalnız IA)

I ve II.B)

II ve IV.C)

III ve IV.D)

3.
I. Saç taramak.
II. Tırnak kesmek.
III. Saç-sakal tıraşı olmak.
IV. Hayvanlara zarar vermek.
Numaralanmış işlerden hangileri ihrama giren hacı adayına
yasaktır?

I ve  II.A)

I ve III.B)

I ve IV.C)

II, III  ve IV.D)

4.
Sünnet olan ibadetlerden biridir.
Sadece ihram, tavaf ve sa’ydan ibarettir.
Bir zaman sınırlaması yoktur.

Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir?

OruçA)

UmreB)

ZekâtC)

İtikâfD)

5.
Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

Hac, farz; umre ise sünnettir.A)

İkisinde de kurban kesmek şarttır.B)

Hacda vakfe vardır, umrede ise yoktur.C)

Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.D)

6.
Hac zamanı yapılamaz.
İhrama girilerek sadece Kâbe tavaf edilir ve sa’y yapılır.
Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.
Sünnet bir ibadettir.

     Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir?

ŞavtA)

HaccB)

UmreC)

KurbanD)

7.
Hac ibadeti yerine getirilirken ihram giyilir. İhram dikişsiz ve sade bir
giysidir. Bu giysi, Allah’ın yarattığı kullar arasında fark olmadığının
sembolik göstergesi kabul edilir.
Bu parçada aşağıdaki haccın işlevlerinden hangisi
vurgulanmıştır?

Allah’ın rızasını kazandırmasıA)

İnsanların eşit olduğunu hatırlatmasıB)

Yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunmasıC)

Hz. Peygamberin yaşadığı çevre şartlarının anlaşılmasıD)
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8.
Hac ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hac, Mescid-i Nebi ziyaretiyle başlar.A)

Vakfe, arife günü Arafat’ta yapılır.B)

Arafat’tan sonra Müzdelife vakfesi yapılır.C)

Müzdelife’den sonra Mina’da şeytan taşlanır.D)

9.
I. Tavaf - Kâbe
II. Vakfe - Arafat
III. Sa’y - Mikat
Yukarıdaki ibadetler ve yapıldığı mekânlarla ilgili
eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I, II ve III.D)

10.
Hac ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Vakfede ibadet ve dua edilir.A)

Tavaf yapılırken telbiye getirilir.B)

Müzdelife’de vakfe yapılır.C)

İhrama girerken tekbir getirilir.D)

11.
I. Akıllı olmak
II. Müslüman olmak
III. Genç olmak
IV. Zengin olmak
Numaralanmış özelliklerden hangileri hac ibadetinden
yükümlü olmanın şartları arasında yer almaz?

Yalnız IIA)

Yalnız IIIB)

I ve IV.C)

I, II ve IV.D)

12.
“Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa
annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir halde
hacdan döner.”
Aşağıdaki hac ibadetiyle ilgili yargılardan hangisi bu hadisin
mesajıyla uyumludur?

Günahlar ancak hac ile affedilir.A)

Hacca günahsız olarak gidilmelidir.B)

Hac ibadeti ileri yaşlarda yapılmalıdır.C)

Hac esnasında samimi ve bilinçli olunmalıdır.D)

13.
“Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız
gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah’ı anın. Ama insanlardan
öyleleri vardır ki "Ey rabbimiz! Bize bu dünyada ver." diye dua
ederler. Böyle bir kimsenin âhiretten hiç nasibi yoktur.” (Bakara
suresi, 200. ayet)
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla uyumludur?

Allah içtenlikle ve çok anılmalıdır.A)

Bu dünya için dua edilmemelidir.B)

Allah, ibadetlerden sonra zikredilmelidir.C)

Hacca gitmeyenin ahiretten nasibi yoktur.D)

14.
I. Kişiyi Allah’a yakınlaştırması
II. İhtiyaç sahiplerine yardım sağlaması
III. Birlik beraberliğe katkıda bulunması
Numaralanmış durumlardan hangileri kurban ibadetinin
faydaları arasında sayılabilir?

Yalnız IIA)

l ve IIB)

I ve IIIC)

I, II ve IIID)
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15.
I. Akıllı olmak
II. Müslüman olmak
III. Genç olmak
IV. Zengin olmak
Numaralanmış özelliklerden hangileri hac ibadetinden
yükümlü olmanın şartları arasında yer alır?

Yalnız IIA)

Yalnız IIIB)

I ve IV.C)

I, II ve IV.D)

16.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi kurban ibadetinin toplumsal
faydalarıyla ilgili değildir?

YardımlaşmaA)

KardeşlikB)

PaylaşmaC)

ZenginleşmeD)

17.
Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Etinden adak sahibi de yer.A)

Adağı yerine gelen keser.B)

Tamamını başkalarına yedirir.C)

Adayan kişinin ailesi yiyemez.D)

18.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi kurban ibadetinin faydalarından
biri değildir?

Birlik ve beraberliği arttırır.A)

Duygusal yakınlık sağlar.B)

Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.C)

Mükellef olanı sorumluluktan kurtarır.D)

19.
Kurban eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Ev halkı ile yenilir.A)

Misafirlere ikram edilir.B)

Satılır ve parası dağıtılır.C)

Kesemeyenlerle paylaşılır.D)

20.

A)

B)

C)

D)
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