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1. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü 
gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.” (Buhârî, Hac, 4.)

Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğru bir şekilde yapılan hac ibadeti günahların affına vesile olur.

B) Hac belirli bir zamanda yapılabilen farz bir ibadettir.

C) İnsan günahsız ve tertemiz bir şekilde dünyaya gelir.

D) Hac ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapılmalıdır.

2. Müslümanın hac ibadetini yerine getirebilmesi için; akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı 
ve maddi imkânı yerinde olması gerekir. Ayrıca hac ulaşımında yol güvenlik sorunu 
olmamalıdır.

Verilen bilgilerden hareketle kimin hacca gitmesi uygun değildir?

A) Bu sene liseyi bitiren Ali’nin

B) Yeni Müslüman olan Yusuf’un

C) Parasını henüz denkleştiren Esra’nın

D) Tedavisi hastanede devam eden Zeynep teyzenin

3. “İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun 
develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit 
olsunlar…” (Hac suresi, 27-28. ayetler.)

“…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âl-i 
İmran suresi, 97.ayet.)

Verilen ayetlerde hac ibadeti ile ilgili vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Haccın zamanı

B) Haccın farzları

C) Haccın önemi

D) Haccın yapılış şekli
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4. Hac ibadeti Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, verdiği nimetlerden dolayı şükretmek ve 
Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için yapılır. Hacca giden bir Müslüman, ibadetini gerçekleştirirken 
kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam âlemi için dua eder. Rabbi ile baş başa kalır ve hesaba 
çekilmeden önce kendini hesaba çeker. Kendi içindeki kötü duygu ve düşüncelerden 
kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat bulur.

Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez?

A) Hacca giden Müslüman önce iç muhasebesini yapar.

B) Müslüman hac yaparken sadece kendisi için dua eder.

C) Hac Müslümanı Allah’a (c.c.) yakınlaştıran bir ibadettir.

D) Hac Müslümana ahlakını güzelleştirme imkânı sunar.

5. 

I. Medine döneminde farz kılınmıştır.

II. Sözlük anlamı bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek demektir.

III. Müslümanın her yıl farz olan bir ibadettir.

IV. İhrama girerek tavaf ve vakfe yapmak zorunludur.

Hac ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I, II ve IV
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6. Hac ibadeti insanın bilgisini ve kültürünü artırır. Farklı milletlerden hac yapmak için 
bir araya gelen Müslümanlar, birbirlerinin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi 
edinme fırsatı bulur. Birlikte omuz omuza ibadet ederler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Hac yaparken dikkat edilmesi gerekenler

B) Hac ibadetini yerine getirecek Müslümanın özellikleri

C) Haccın Müslümanların tanışmasına vesile olduğu

D) Haccın farklı dilleri öğrenmemize fırsat sunduğu

7. Hac ibadetinin üç farzı bulunur. Bunlar arasında ---- vardır.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmez?

A) İhrama girmek

B) Kabe’yi tavaf etmek

C) Arafat’ta vakfe yapmak

D) Şeytan taşlamak

8. 

Hac ile ilgili tabloda verilen kavramlardan hangileri yer değiştirmelidir?

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

I SA’Y Arefe günü Arafat’ta bir müddet durmak.

II İHRAM Diğer zamanlarda yapılmasında sıkıntı olmayan bazı 
davranışların hac veya umre yaparken haram kılınması.

III VAKFE Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelmek

IV TAVAF İbadet amacıyla Kabe’nin etrafında yedi kere dönmek.
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9. İhrama giren kişinin Kâbe’ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı ve Müslümanlara 
Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından öğretilmiş olan duaya ---- denir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Zikir

B) Telbiye

C) Salavat

D) Tekbir

10. Arafat, Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir 
alandır. Her yıl hacı adayları bayramdan önceki gün buraya gelerek Allah’a (c.c.) dua eder 
ve bağışlanma diler. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Hac, Arafat’tır.” (Tirmizî, Hac, 57.) buyurarak 
Arafat’ın hac ibadetindeki yeri ve önemine vurgu yapar. Mahşerin provası niteliğinde 
olan Arafat’ta hacı adayları, Allah (c.c.) ile baş başa kalır ve günahlarından arınmaya 
çalışır. Belirlenen süre içerisinde Arafat’ta bulunmayan hacılar o yıl hac ibadetini yapmış 
sayılmaz.

Verilen parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Arife günü Arafat’ta bulunmak haccın farzlarındandır.

B) Hac yapan Müslümanlar Arafat vakfesinde bir araya gelirler.

C) Arafat vakfesinin yapılması için belli bir süre vardır.

D) Arafat vakfesinden sonra hacı adayları Müzdelife’ye giderler.

1- B
2- D
3- C
4- B
5- D
6- C
7- D
8- A
9- B
10- D
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1. 

Verilen tabloda hac ile ilgili mekân ve kavramların doğru şekilde eşleşebilmeleri 
için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?

A) Sa’y-Tavaf

B) Vakfe- Şeytan Taşlama

C) Sa’y- Şeytan Taşlama

D) Tavaf-Vakfe

2. Hac ve umre ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Vakfe, haccın farzlarından olduğu halde umrede yapılmaz.

B) Hac yılın belli zamanlarında yapılabilirken umre için belirli bir zaman yoktur.

C) Hem hac hem de umre yaparken Safa ve Merve arasında say yapılır.

D) Her ikisi de Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan farz ibadetlerdir.

3. Sözlükte “ziyaret, Kâbe ziyareti” anlamlarına gelen umre ibadet olarak ihrama girerek 
Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yapmayı ifade eder. Umre yapmak için 
tıpkı hacda olduğu gibi ilk olarak mikat sınırında ihrama girmek gerekir. Bundan sonra 
Mescid-i Haram’a gelerek tavaf ve say yapılır. Hac ibadetinden farklı olarak umrede vakfe, 
şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

Verilen parçada umre ile ilgili hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Umre nasıl yapılır?

B) Umre ne zaman yapılır?

C) Umre kelimesinin anlamı nedir?

D) Umrede hangi ibadetler yapılmaz?

Hac ile ilgili Mekanlar Hac ile İlgili Kavramlar
Mina Sa’y
Arafat Vakfe
Kâbe Tavaf
Safa-Merve Şeytan Taşlama
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4. Müslümanlar için kutsal toprakları ziyaret etmek, Kâbe’de dua etmek, Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) yaşadığı topraklarda gezmek, namaz kıldığı yerlerde namaz kılmak, vahyin indirildiği 
yerde Kur’an okumak çok önemlidir. Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan veya 
kutsal toprakları özleyen Müslümanlar, umre amacıyla bu mübarek topraklara gider ve 
ziyaretlerini yerine getirirler.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin insana 
kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Vahyin nazil olduğu mekânı görmek

B) Beytullah’ta dua edebilmek

C) Peygamberimizin yaşadığı toprakları ziyaret etmek

D) Kültürel açıdan bilgimizi arttırmak

5. “Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret 
eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim 
gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.” 
(Bakara suresi, 158. ayet.)

Verilen ayette umre sırasında yapılan hangi iki ibadet vurgulanmaktadır?

     I        II    

A) Vakfe   Tavaf

B) Tavaf   Şeytan Taşlama

C) Sa’y    Tavaf

D) Vakfe   Say
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6. 

Buna göre tabloda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) II-IV-V-VIII

B) IV-V-VI-VII

C) III-IV-V-VI

D) IV-V-VII-VIII

7. Hac veya umre yapan Müslümanlar Mekke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) biri olan 
Medine’yi de ziyaret ederler. Burası hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama 
olmaksızın İslamiyet’i benimsemesinden dolayı “Kur’an’la fethedilmiş” şehir olarak kabul 
edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’nin fethinden sonra orada kalmamış, vefat edene 
kadar Medine’de yaşamıştır. Kabri Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin içindedir.

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Medineliler İslam’ı kendi rızaları ile seçmişlerdir.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri Medine’dedir.

C) Medine, hac ve umre yapanlar için önemli bir ziyaret yeridir.

D) Mescid-i Nebi’yi ziyaret etmek haccın farzlarındandır.

HAC UMRE
I Farzdır. II Sünnettir.

III Yılda bir kere yapılır. IV Yılda bir kere yapılır.
V Şeytan taşlama yoktur. VI Şeytan taşlama yoktur.
VI  Arafat’ta vakfe yapılmaz. VIII Arafat’ta vakfe yapılır.
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8. Ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde kestikleri kurbana ---- kurbanı denir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de torunu Hz. Hasan doğduğunda bu kurbanı kesmiş ve Müslümanlara bu 
davranışı tavsiye etmiştir. 

Bir işin ya da bir dileğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a (c.c.) söz verilen 
ve gerçekleştiğinde kesilmesi gereken kurbana ---- kurbanı denir.

Metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde 
sırasıyla verilmiştir?

A) Adak- Vacip

B) Akika- Adak

C) Farz- Vacip

D) Akika- Farz

9. Kurban; akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin olan Müslümanın yükümlü olduğu bir 
ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser suresi, 
2. ayet.) buyrulur. Hz. Peygamber de “Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse 
mescidimize yaklaşmasın.” (İbn Mâce, Edâhî, 2.) buyurarak, imkânı olan Müslümanları 
kurban kesmeleri konusunda uyarmıştır.

Verilen metinde kurban ibadeti ile ilgili vurgulanan temel husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kurban ibadetinin önemi

B) Kurban edilecek hayvanların cinsi

C) Kurban ibadetinin zamanı

D) Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
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10. Kurban ibadeti, Yüce Allah’a teslim olmayı ve O’nun emirlerine boyun eğmeyi öğretir. 
İnsanları Allah’a (c.c.) yakınlaştırır ve samimiyetle yapıldığı zaman Allah ile bağı güçlendirir.

Verilen ayetlerden hangisi kurban ibadetinin altı çizili özelliğini vurgulamakta-
dır?

A) “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim 
etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti…” (Maide suresi, 
97. ayet.)

B) “Biz, her ümmete (Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak 
verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık…” (Hac 
suresi, 34. ayet.)

C) “..Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde 
Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe’ye) gelsinler…” (Hac suresi, 28. 
ayet.)

D) “Onların (kurbanın) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız 
ulaşır…” (Hac suresi, 37. ayet.)

1- C
2- D
3- B
4- C
5- C
6- D
7- D
8- B
9- A
10- D
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1. Kurban edilecek hayvanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyükbaş hayvanlar yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir.

B) Kurbanın herhangi bir özrünün bulunmaması gerekir.

C) Küçük baş hayvan en az bir yaşını doldurmuş olmalıdır.

D) Sadece koyun, keçi ve inek kurban edilebilir.

2. 

I. Kurban kesmenin zamanı, bayram namazından sonra başlar ve bayramın son günü 
sabah namazına kadar devam eder.

II. Kurban kesilirken kurbanın ayakları ile yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır 
ve “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek kurban edilir.

III. Akika kurbanında Kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi kurban etinden 
yiyemez.

IV. Kurban edilecek devenin en az beş yaşını doldurmuş olması gerekir.

Kurban ibadeti ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

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

3. “Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. 
Onlarda sizin için hayır vardır ... Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen 
gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize 
verdik.” (Hac Suresi, 36. ayet.)

Verilen ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kurban etinin tamamını kendimize saklamak önemlidir.

B) Yüce Allah kurban etini paylaşmamızı tavsiye etmiştir.

C) Kurban edilecek hayvanın büyük baş olması gerekir.

D) İhtiyacını gizleyen fakirlerden haberdar olmak zordur.
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4. Hz. İbrahim (a.s.), küçük yaştaki oğlu İsmail’i ve hanımı Hacer’i Mekke’ye götürmüş, 
Kâbe’nin bulunduğu yere bırakmış, onları koruması için Allah’a dua ederek oradan 
ayrılmıştır. O zamanlarda Mekke’de hiç kimse oturmadığı gibi yiyecek yemek ve içecek su 
da yoktu. Hz. Hacer su ve erzakın tükenmesi üzerine çaresiz kalmış, gayretle su arayışına 
girişmiş ve nihayet mucizevi bir şekilde kaynayan zemzem suyunu bulunca rahatlayıp 
Allah’a şükretmiştir. Daha sonra Cürhümlüler gelip Mekke civarına yerleşmişler ve Hz. 
İsmail bu kabileden bir kızla evlenmiştir.

Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kâbe’yi Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) yeniden inşa etmişlerdir.

B) Mekke Hz. İbrahim’in (a.s.) ailesini buraya yerleştirmesinden sonra gelişmiştir.

C) Zemzem suyu Yüce Allah’ın Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. Hacer’e bir lütfudur.

D) Hz. Hacer oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir çaba sarf etmiştir.

5. 

I. Kendisi gibi babası Hz. İbrahim (a.s.) de peygamberdir.

II. Halkına namazı ve zekâtı emretmiştir.

III. Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) birlikte Kabe’yi inşa etmişlerdir.

IV. Mısır’da yaşamış ve orada peygamberlik yapmıştır.

Hz. İsmail ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, II ve IV
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6. “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor, (şöyle 
diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey 
Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet 
çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden, 
çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara suresi, 127-128. ayetler.)

Verilen ayetlere göre Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tövbe ederek kendilerinden sonra gelecekler için dua etmişlerdir.

B) Kabe’nin yapımında beraber çalışmışlardır.

C) Nasıl ibadet edileceğini öğrenmek için Allah’a (c.c.) dua etmişleridir.

D) Hz. İbrahim’in oğlunu Mekke’ye getirmesi Allah’ın (c.c.) emridir.

7. (I) Hz. İsmail, Hz. İbrahim’in oğludur. (II) Babası tarafından Allah’ın emri ile annesiyle 
birlikte Medine şehrine yerleştirilmiştir. (III) Hz. İsmail için Kur’an-ı Kerim’de, “…Şüphesiz 
o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl, bir nebî idi.” (Meryem suresi, 54. ayet.) denilerek 
onun üstün ahlaki niteliklere sahip bir kişi olduğu vurgulanmaktadır. (IV) Babası ile 
birlikte Kabe’yi inşa ederek ilk tavafı yapmışlardır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi bulunmaktadır?

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



2. Ünite Soru Fasikülü

13

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8. Hz. Hacer, ıssız Mekke vadisinde Hz. İbrahim’in bırakmış olduğu az miktardaki su ve 
erzakın tükenmesi üzerine oğlu İsmail’in susuzluktan ölmesinden korkarak telâşlanmış, 
çaresizlikten Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmiş, bu sırada oğlunun 
bulunduğu yerden zemzem suyunun çıktığını görmüş ve bu vadide kendisine su ihsan 
eden Allah’a (c.c.) şükretmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bununla ilgili olarak, “Allah (c.c.) 
İsmâil’in annesine rahmet etsin. Eğer suyun önünü kapamasaydı zemzem akıp giden bir 
ırmak olurdu.” buyurmuştur. (Buhârî, Enbiyâ, 9.)

Verilen parçadan hareketle Hz. Hacer’in hangi özelliklere sahip olduğu 
söylenebilir?

A) Korkusuz oluşu

B) Yardımseverliği

C) Gayretli oluşu

D) Adaletli oluşu

9. 

• “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiya suresi 
85. ayet.)

• “İsmail’i, Elyesa’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi iyilerdendir.” (Sâd suresi, 48. ayet.)

• “İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’u da hidayete erdirdik. Hepsini âlemlere üstün kıldık.” 
(En’âm suresi, 86. ayet.)

Verilen ayetlere göre Hz. İsmail’in hangi özelliğinden bahsedilemez?

A) Diğer peygamberlerle birlikte anılmaktadır.

B) Ahlaki özellikleriyle övülmektedir.

C) Adı Kur’an’da zikredilmektedir.

D) Mekke’de peygamber olmuştur.
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10. “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) İbadetlerin yalnızca Allah (c.c.) için yapılacağına

B) Nafile ibadetlerin yerine getirilmesinin önemine

C) İslam dininin tevhit inancına verdiği öneme

D) İnsanın ömrünü Allah (c.c.) yolunda geçirmesine

1- D
2- C
3- B
4- A
5- C
6- D
7- B
8- C
9- D
10- B
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1. Yüce Allah tarafından görevlendirilen bütün peygamberler tevhid inancını benimsemiş 
ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) inanmaya davet etmişlerdir. Tevhid inancına göre kâinatı 
ilkin var eden ve bu eylemleri her an devam ettiren Allah’tır. O’ndan başka yaratıcı yoktur. 
Ve insan Allah’ın (c.c.) birliğine iman edip, bütün amellerini sırf O’nun rızasını gözeterek 
yapmalıdır.

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) “Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar ne yakıcı sıcak görülür ne de dondurucu 
soğuk.” (İnsan suresi, 13. ayet.)

B) “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de 
gücünün yeteceğini düşünmezler mı? Evet O, her şeye kadirdir.” (Ahkâf suresi, 33. ayet.)

C) “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından 
koru!” (Bakara suresi, 201. ayet.)

D) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin 
Rabbi Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)

2. “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret eder?

A) Tehvid

B) Takva

C) Ecel

D) Tevekkül
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3. Câbir b. Abdullah anlatıyor: Hz. Peygamber bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti 
ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi: “Ben hanîf (hakka yönelmiş) olarak, 
yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz 
benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun 
hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah’ım bu 
kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.” 
(İbn Mâce, Edâhî, 1.)

Bu hadiste vurgulanan asıl husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamber efendimiz Müslümanların ilkidir.

B) Kurban ibadeti kıbleye doğru dönerek gerçekleştirilmelidir.

C) İbadetlerin sadece Allah’ın rızası gözetilerek yapılması gerekir.

D) İnsan tek olan Yüce Allah’a (c.c.) inandığını sözleri ile göstermelidir.

4. 7. sınıf öğrencisi Mehmet hac ibadetini yerine getirmiş olan bazı akrabalarına bu ibadetle 
ilgili duygu ve düşüncelerini sormuş ve cevapları derlemiştir.

Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisi hac ibadetinin toplumsal önemine 
vurgu yapmaktadır?

A) Rıza Amca: “Ah evladım! Nasıl anlatılır bilmem ki. Orada hatalarımdan tövbe ettim. 
Bir daha da eski olumsuz davranışlarımdan hiçbirine dönmedim. İnşallah Allah kabul 
etmiştir.”

B) Öznur Teyze: “Hayatımın en güzel günleriydi. Kâbe’ye karşı namaz kılmak ve bol bol 
dua etmek beni çok etkilemişti. Şimdi hep o tadı arıyorum.”

C) Dilaver Ağabey: “Haccın beni en çok etkileyen yönü milyonlarca Müslümanın aynı 
amaca yönelmesi, aradaki tüm farklılıkların kalkmasıydı. İslam kardeşliğinin ne demek 
olduğunu orada yaşayarak öğrendim Mehmet’im.”

D) Ayşegül Abla: “Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yaparken Hz. Hacer’in Allah’ın 
rahmetini araması, Allah’ın da ona zemzem suyunu vermesi olayını düşünmüş ve 
çok etkilemiştim. İnsan Rabbine sığınıp O’na yönelince O, insanı asla yalnız ve çaresiz 
bırakmaz.”
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5. 

Zeynep 7. sınıfa giden bir öğrencidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde görmüş 
olduğu “Kurban İbadetinin Önemi” konusundan kendi cümleleriyle özetler çıkarmaktadır. 
Çıkardığı bu özet cümleleri konu gruplarında kelimelere ayırarak ders çalışma masasının 
önünde bulunan panoya yapıştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Zeynep’in özet çıkardığı üç cümlede cevabını 
bulacağımız sorulardan değildir?

A) Kurban kesilirken ne deriz?

B) İnek en fazla kaç kişi ile ortaklaşa kurban edilebilir?

C) Akika kurbanının kesilmesinin amacı nedir?

D) Kaç çeşit kurban vardır?



2. Ünite Soru Fasikülü

18

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6. Öğretmen tahtaya haccın yapılışını maddeler halinde ve karışık olarak yazmış ve 
öğrencilerden doğru şekilde sıralamalarını istemiştir.

I. Farz olan ziyaret tavafını yapmak.

II. Mikat sınırlarında ihrama girmek.

III. Müzdelife vakfesini yapmak.

IV. Arife günü Arafat’a çıkarak vakfe yapmak.

V. Kurban kesmek ve tıraş olarak ihramdan çıkmak.

VI. Mina’da şeytan taşlamak.

VII. Safa ve Merve arasında sa’y yapmak.

Haccın yapılışına uygun olarak doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-VII-I-IV-VI-III-V

B) I-II-V-IV-III-VI-VII

C) II-VII-IV-I-V-III-VI

D) II-IV-III-VI- V-I-VII

7. Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden 
hangisini yapmamıştır?

A) Kurban kesmiştir.

B) İhrama girmiştir.

C) Tavaf yapmıştır.

D) Sa’y yapmıştır.
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Verilen bilgilerden yola çıkarak 8 ve 9. soruları cevaplayınız.

UMRE PROGRAMI
1.GÜN : Sabah namazı ile birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabrini ziyaret, Ravza-i Mutahhara’nın 
selamlanması, sahabi kabristanlığını ziyaret.
2.GÜN : Uhud şehitliği, Hendek savaşının gerçekleştiği yer, Kuba mescidi ile İki kıbleli mescit 
ziyareti.
3.GÜN : Sabah namazı sonrası umreye niyet etmek için mikat mescidine ziyaret, akşam namazının 
ardından telbiyeler eşliğinde Harem-i Şerif’e varış ve umre ibadetinin gerçekleştirilmesi.
4.GÜN : Sabah namazının ardından Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Mina, Şeytan Taşlama 
bölgeleri, Nur Dağı ve Peygamberimizin doğduğu yere ziyaret.

Yukarıda bir turizm şirketine ait dört günlük umre programı yer almaktadır.

8. Bu tur şirketi ile umreye giden yolcular için;

I. Birinci gün Mescid-i Nebi’ye gitmişlerdir.

II. İkinci gün ihrama girmişlerdir.

III. Üçüncü gün umre ibadetini tamamlamışlardır.

IV. Dördüncü gün Medine’de bulunmuşlardır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

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

9. Bu programa göre umre ibadetini gerçekleştiren bir kimse aşağıdakilerden 
hangisini yapmamıştır?

A) Kurban kesmiştir.

B) İhrama girmiştir.

C) Tavaf yapmıştır.

D) Sa’y yapmıştır.
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10. Bayram demek biraz da çocukluk demekti. Bayramın içini çocuklar renklendirir ve onu 
bir şenliğe çocuklar çevirirdi. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden getirilip belli noktalarda 
satışına başlanan kurbanlıklar bayramın habercisi olurdu. Mahalleye ilk giren kurbanlık 
koç, ardından diğerlerini de çağırırdı. Eve gelen o koçlar artık bayrama kadar özellikle 
çocukların tek eğlencesi olurdu. Kurban Bayramının bütün bu sevincinin yanında manevi 
boyutu daha derin anlamlar taşır. Allah’a (c.c.) bağlılığı temsil eden kurban kelimesi 
“yakınlık, yakınlaşma” anlamına gelir. Demek ki kurban keserek O’na yakınlaşıyor; Allah’ın 
emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincimizi koruduğumuzu canlı bir biçimde ortaya koymuş 
oluyoruz. Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil kesenlerin dinî duyarlılıklarının Allah’a 
(c.c.) ulaşacağının belirtilmesi de buna işaret eder.

Bu metinde verilen temel mesaj aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?

A) “Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler 
kıldık.” (Sâd suresi, 46. ayet.)

B) “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin 
Rabbi Allah içindir.’” (En’âm suresi, 162. ayet.)

C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…” 
(Mülk suresi, 2. ayet.)

D) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan 
korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Haşr suresi, 18. ayet.)

11. “Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbi’l âlemîn.” (En’am suresi, 162. ayet.)

Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki ibadetlerden hangisine işaret eder?

A) Hac

B) Namaz

C) Kurban

D) Oruç

1- D
2- A
3- C
4- A
5- D
6- D
7- C
8- A
9- B
10- B
11- B 




