
 
                                      Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 
 
1- İhramla illi olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) İhram elbisesini giyerken hacca niyet edilir  
b) İhrama girildikten sonra kötü söz söylemekten uzak durulur 
c) İhrama giren kişiye bazı davranışlar yasak olur 
d) İhram elbisesi Mekke’de giyilir 
 
2- İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir? 
a) Salât  b) Salâvat c) Teşrik tekbiri  d) Telbiye 
 
3- Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua 
ettikleri yerler neresidir? 
a) Arafat- Kâbe   b) Safa-Merve  c) Kâbe-Mina  d) Arafat-Müzdelife  
 
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? 
A) Kâbe’yi tavaf etmek  B) Müzdelifede vakfe yapmak  
C) Şeytan taşlamak   D) Sa’y yapmak 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? 
A) İhrama girmek  B) Sa’y yapmak  C) Arafat’ta Vakfe  D) Tavaf 
 
6- Kurban bayramının arifesinde Arafat’ta öğle vaktinden bayram sabahına 
kadar olan süre zarfında bir süre durmaya ne denir? 
A) Tavaf  B) Say  C) İhram  D) Vakfe 
 
6- ”Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek” anlamlarına gelen Safa ve 
Merve tepeleri arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan ibadet 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a-Sa’y  b-Vakfe  c-Tavaf  d-İhram 
 
7- Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen Mekke ile Müzdelife arasında bir 
yerdir. Hac’da, Mina’da hangi ibadet yapılır? 
a-Sa’y yapılır   b- İhram’a girilir  
c-Vakfe yapılır   d- Kurban kesilir, Şeytan taşlanır  
 
 

 
8- Yukarıdaki resimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İçerisinde Peygamberimizin kabri(mezarı)vardır. 
B) Mescidi Nebi olarak adlandırılır. 
C) Hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekândır. 
D) Medine’de bulunmaktadır. 
 
9- Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi 
simgelemektedir? 
A- Mahşerde beklemeyi . B- Hz. İsmail’in kurban edilmek istenmesini.  
C- Hz. İsmail’in su aramasını. D- Hz. Hacer’in su aramasını. 
 
10- Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Hac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır. 
b) İhram, Kâbe’ye girerken hacıların örttüğü beyaz örtüdür. 
c) Hür olmayan insanlara hac farz değildir 
d) Sağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin yerine bir başkasını 
gönderemez. 
 
11- Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir. 
A- İbrahim-İsmail B- Musa-Harun C- Yakup-Yusuf D- Davut-Süleyman 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir. 
A- Kâbe sağa alınarak yapılır.  B- Tavaf Kâbe’nin etrafında yapılır. 
C- Hacerul esvedden başlanır.  D- Kâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır. 
 
13- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile 
Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir. 
A- Umre  B- Tavaf  C- Hac  D- İhram 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14- Hacca giden Müslümanlar, Kabenin etrafında 7 defa dönerler. Bu işe ne 
ad verilir? 
A- İhram  B- Vakfe  C- Telbiye  D- Tavaf  
 
15- Hacılar, vücuttan saç, sakal, tırnak veya başka bir şey kesmezler, 
Canlılara zarar veremezler, yeşillik kopartamazlar. Bunlar gündelik hayatta 
yasak olmayan davranışlardır. Bu davranışlar hacılara hangi durumdayken 
yasaklanmıştır? 
A-) Mikatta ihrama girdikten sonra 
B-) Arafatta vakfeye durduktan sonra 
C-) Kabeyi tavaf ettikten sonra 
D-) Şeytan taşladıktan hemen sonra 
 
16- Kabe'nin 200 m doğusunda Mescidi Haram içerisinde yer alan iki küçük 
tepenin adıdır.  
Bu tepeler birbirlerine 350 metre uzaklıktadır. 
Hz. İbrahim’in eşi Hz. Hacer oğlu Hz. İsmail’e su bulma ümidiyle iki tepe 
arsında gidip gelmiştir. 
Hac ibadetini yerine getirenler Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı bir 
yürüyüşle yedi kez gider gelirler.  
Yukarıda özellikleri verilen tepeler aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sa’y ve Merve   b) Arafat- Müzdelife    
c) Safa ve Mekke   d) Safa ve Merve 
 
17-- Aşağıdakilerden kaç tanesinin yapılması ihramlı kişilere yasaktır? 
— Dikişli elbise giymek — Canlı öldürmek — Yemek yemek  —Tıraş 
olmak  — Uyumak — Bitki koparmak 
A) 2    B) 1   C) 4    D) 3 
 
18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır. 
B- Hac farz, umre sünnettir. 
C- Hacda Arafat’ta vakfe vardır, umrede yoktur. 
D- Hacda ihram vardır, umrede yoktur.  
 
19- Şeytan taşlamanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kalpteki şeytanlıkları yok etmek.  
B) Sevap kazanmak. 
C) Allah'a bağlılığı göstermek. 
D) Problemlerin çözümünde yılgınlığa kapılmamak. 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi hac ile umrenin ortak özelliğidir? 
A) Mekke’de yapılır      B) Ömürde bir kez yapılır  
C) Yılın her zamanında yapılabilir  D) Yapılması farzdır. 
 
21- Aşağıda Hac ibadeti ile ilgili bazı görevler ve bu görevlerin yerine 
getirildiği yerler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a. Tavaf yapmak: Kabe    b. Kurban kesmek: Mina 
c. İhrama girmek: Safa – Merve  d. Vakfe Yapmak: Arafat 
 
22- Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı gün aşağıdakilerden 
hangisidir. ( 1991 FL ) 
A- Kurban bayramı günleri   B- Ramazan bayramı arifesi 
C- Ramazan bayramı günleri  D- Kurban bayramı arifesi 
 


