Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

8- Kabe'de tavafa başlamadan önce hacılar ihrama girmek için belirli
bölgelere giderler ve bu bölgelerde ihrama girildikten sonra gündelik
hayatta yapılan bazı davranışlar yasaklanır.
Bu bölgelere verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Müzdelife
B) Mikat
C) Mina
D) Arafat
9- Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler,
hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır. Müslümanlar bu sözün
mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?
A) Mescid-i Nebevi'ye
B) Mescid-i Aksa'ya
C) Mescid-i küba'ya
D) Mescid-i Haram'a
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2- Hac sırasında normal zamanlarda yapabileceğimiz bazı
davranışlara yasak getirilmiştir. İhram içinde bulunduğu sürece
bu davranış ve hareketleri yapması yasaktır. Aşağıdakilerden
kaç tanesi ihramlı kişilere yasak değildir?
Dikişli elbise giymek
Koku sürmek
Yemek yemek
Traş olmak
Uyumak
Bitki koparmak
A) 1
B) 2
C) 3

D) 4

I-Hac farz, Umre ise sünnettir.
II-Umre yılın belirli vakitlerinde yapılır.
III-Hac’da şeytan taşlama ve kurban ibadeti vardır.
IV-Umrede, Arafat’ta ve Müzdelife’de vakfe yapılır.
3- Yukarıda Hac ve Umre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve III D) Yalnız II
HAC
UMRE
İmkânı olana ömründe bir kez
Sünnettir
yapması farzdır
Ay takvimine göre zilhicce ayının
Yıl içinde birden fazla ve
9 ve 10. günlerinde yapılır
istenen bir zamanda yapılabilir
İhram, vakfe, tavaf, sa’y,
İhrama girip sadece kabeyi
şeytan taşlama ve kurban vardır
tavaf ve sa’y ile yerine getirilir
4- Bu tabloya göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İmkânı olanın hac yapması, umre yapmasından daha önemlidir
B) Mekke’de yaşayanlar yılda iki üç kez hac yapabilir
C) Hem hacda hem de umrede ihram, tavaf ve sa’y vardır
D) Yalnızca hac da vakfe, şeytan taşlama ve kurban vardır
5- Feyza Din Kültürü Öğretmeninin verdiği proje ödevinde değişik bir şey
yapmaya karar verdi ve hacla ilgili mekânları, kavramları, yapılışını bir
sayfada, çizimle anlatmaya karar verdi. Ders arasında çizim yaparken bazı
yerleri aklına getiremedi. Hemen Arkadaşı Merve ve Ayşe’nin yanına gidip
onlara bu konuda danıştı. Merve sa’y yapılan yerlerin adını Ayşe ise Vakfe
yapılan yerin adını Feyza’ya söyledi. Öğretmenlerine bu yerleri
sorduklarında aldıkları cevapla doğru olduğunu anladılar ve sevindiler Feyza
onlara teşekkür etti….
Merve ve Ayşe Feyza’ya ne söylemişlerdir?
A-Mina –Arafat-Kâbe
B-Safa Merve – Mikat-Mina
C-Safa Merve- Arafat
D-Mikat –Mina-Kabe
I. Tavaf etmek
II. Şeytan taşlamak
III. İhrama girmek
IV. Arafatta vakfe yapmak
V. Say etmek
6- Yukarıda hac ve umre ile ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri haccın
farzlarındandır?
A- II,V
B- I,III,IV
C- I,II,II
D- II,IV,V
I-Hacıların giymiş oldukları elbisedir
II-Kabenin etrafındaki her bir dönüş
III-Arafat’ta arefe günü belirli sure bekleme
IV-safa ve Merve tepeleri arasında gidiş-geliş
7- Yukarıda I-II-III ve IV’te tanımları verilen kavramlar hangileridir?
a)ihram-tavaf-vakfe-şavt
b)Şavt-ihram-sa’y-vakfe
c)ihram-şavt-vakfe-sa’y
d)Tavaf-sa’y-İhram-vakfe

10- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir.
b) Şeytan taşlama Mina’da yapılır.
c) Arafatta vakfe haccın farzıdır.
d) Kabe’nin etrafında 7 defa dönüşe tavaf denir.
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur
B) Hac Ramazanda yapılır
C) Hacca gidemeyenler yerlerine vekil tayin ederler
D) Hac ömürde bir defa farzdır
- Arafat - Mina - Mikat - Kurban
- Telbiye - İhram - İsra - Menzil
12- Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Hac ibadeti ile ilgilidir?
A) 8
B) 7
C) 6
D)5
13- Aşağıdakilerden hangisi hem umrenin hem de haccın ortak
şartlarındandır?
A) Tavaf
B) Şeytan taşlama C) Vakfe
D) Kurban Kesme “Yüce
14- Hac İslam’ın şartlarından biridir. Bu ibadet yılın belirli aylarında yapılır.
Umre ise hac mevsimi dışında yapılan bir ibadettir. Aşağıdakilerden hangisi
umre ile hac arasındaki farklardan biri değildir?
A) Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve Sa'y yapılır
B) Umre'de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.
C) Umre sadece Hac mevsiminde ya da Ramazan ayında yapılır.
D) Hac farz, umre ise sünnettir.
I-Kabenin etrafında bir defa dönmeye tavaf ,
II-Safa Merve arasında 7 kez gidip gelmeye sa’y,
III-İhram’ın giyildiği, ihramsız geçmenin yasak olduğu sınırlara, mikat
IV-Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye şavt denir
15- Yukarıdaki tanımlardan hangisi/hangileri yanlıştır?
a- Yalnız I
b- II-III
c- I-IV
d- I-III
-Akıllı ve Ergen olmak
- Özgür olmak
-Ekonomik durumu yeterli olmak
-Sağlıklı olmak
16- Sıralanan şartlar hangi ibadetin yerine getirilebilmesi için gereklidir?
a- Kurban
b- Hac
c- Sadaka d- Fitre
17- Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz değildir?
A) Daha önce gitmiş olanlara B) Akıllı olanlara
C) Parası olanlara
D) Müslümanlara
18- “Seda ailesi ile birlikte hacdan yeni gelmiş olan bir akrabalarını ziyarete
gitti. Akrabaları onlara hacda neler yaptıklarını anlattı. Gezdikleri gördükleri
yerlerin güzelliklerini, oradaki manevi havayı anlattı. Seda eve geldiğinde
hacıların (farz olan) vakfeyi yaptıkları yeri bir türlü hatırlayamadı.”
Seda Din kültürü kitabına baktığı zaman bulacağı cevabı hangi şıkta
verilmiştir?
a)Müzdelife
b)Kabe
c)Mina
d)Arafat
19- Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez?
a) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir.
b) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir.
c) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır.
d) Ramazan bayramı zamanında yapılır.
Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir
Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir
Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam
eder
20- Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Umre
b) Namaz c) Zekât
d) Hac

