II. ÜNİTE HAC VE KURBAN

1.

4.

A)
B)
C)
D)

5.

A)

B)

C)

D)

2.

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

6.

3.

A)

A)

B)

C)

D)

7.
B)

A)

C)

B)
C)

D)

D)

1

II. ÜNİTE HAC VE KURBAN
8.

12.

“… Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

üzerinde bir hakkıdır. …” (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)
Bu ayette değinilen husus aşağıdaki haccın şartlarından
hangisidir?

A ) Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapılır.
B ) Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılır.

A ) Akıllı olmak

C ) Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir.

B ) Ergen olmak

D ) Kâbe’nin etrafında yedi kere dönerek ziyaret tavafı yapılır.

C ) Maddi imkânı olmak
D ) Sağlıklı olmak

13.
Aşağıdaki kavramların hangisi haccın farzlarıyla ilgilidir?

9.

A ) Say

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri
değildir?

B ) Zemzem
C ) Şavt

A ) Daha önce umre yapmış olmak

D ) Şeytan taşlama

B ) Hac yolunda can güvenliği bulunmak
C ) Seyahat özgürlüğüne sahip olmak
D ) Yolculuğa engel bir hastalığı olmamak

14.
Aşağıdaki kavram - mekân eşleştirmelerinden hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

10.

A ) Say - Safa ve Merve

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getiren kişinin
amaçlarından biri değildir?

B ) Vakfe - Arafat
C ) Şeytan taşlama - Medine

A ) Allah’ın yakınları arasına girmek

D ) Tavaf - Mekke

B ) Zenginlik nimetine şükretmek
C ) Allah’ın rızasını kazanmak
D ) Mekke’ye hicret etmek

15.
I. Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.
II. Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.
III. Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
IV. Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

11.
Aşağıdaki yargıların hangisi hac ibadetinin hükmüyle ilgilidir?

Hac ibadetini doğru sıralamak için numaralanmış bilgilerin
hangileri yer değiştirmelidir?

A ) Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir.

A ) I ve II.

B ) Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.

B ) I ve IV.

C ) Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir.

C ) II ve III.

D ) Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır.

D ) III ve IV.
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16.

19.

İhrama giren kişi Kâbe’ye varıncaya kadar şu duayı dilinden

I. Sadece yılın belirli zamanlarında yapılır.

düşürmez. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke
lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek!”
Bu duanın anlamı şudur: “Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mahsustur.
Nimet desenin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”
Hz. Muhammed’in öğrettiği bu duanın adı aşağıdakilerden
hangisidir?

II. Dünyanın farklı yerlerinden gelenlerle tanışılır.
III. Hz. Muhammed’in yaşadığı yerler ziyaret edilir.
Umreyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III.

A ) Tekbir

D ) II ve III.

B ) Telbiye
C ) Tavaf
D ) Tesbih

17.
İhrama giren kişi Kâbe’ye varıncaya kadar şu duayı dilinden
düşürmez. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke
lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek!”
Bu duanın anlamı şudur: “Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mahsustur.
Nimet desenin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”
Bu duayla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A ) Şerden Allah’a sığınılır.
B ) Allah’a bağlılık bildirilir.
C ) Allah'ın eşsiz olduğu ilan edilir.
D ) Allah'ın çağrısına cevap verilir.

18.
“Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafiridir. Onlardan bir şey

20.

isterlerse Allah onların istediklerine karşılık verir, af dilerlerse onları

I. Farz ibadetlerden biridir.

affeder.”
Bu hadisten aşağıdaki umre ile ilgili sonuçların hangisi

II. Vakfe, şartlarından biri değildir.
III. Bir yılda birden fazla yapılabilir.

çıkarılamaz?

Numaralanmış bilgilerden hangileri umre ile ilgili değildir?

A ) Dua edenin duasına karşılık bulduğu bir ibadettir.

A ) Yalnız I

B ) Bu ibadet esnasında Allah’tan af dilenmelidir.

B ) Yalnız II

C ) Umreden dönenler ziyaret edilmelidir.

C ) I ve III.

D ) Allah’ın razı olduğu bir ibadettir.

D ) II ve III.
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