
 
Hac ve Kurban İbadeti  
 
1- Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara 
neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir 
ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur. 
İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincin 
oluşmasına katkıda bulunur? 
A-Sevmek bilincinin    B-Eşitlik bilincinin 
C-Yardımlaşma bilincinin  D-Dayanışma bilincinin 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden 
birisi değildir? 
a) Farklı kültürden insanlar aynı amaç için toplanırlar. 
b) Yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırır.  
c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır. 
d) Hacda mal mülk ve makam üstünlüğü yoktur. 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkileri 
arasında değildir? 
a) İnsanlar arasındaki eşitlik düşüncesi güçlenir 
b) İslam’ın beş şartından biri Kutsal beldeleri haccetmektir 
c) Kutsal mekanları ziyaret, insandaki dini duyguları pekiştirir. 
d) Diğer Müslüman ülkelerin insanları ile tanışıp kaynaşma fırsatı bulunur 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi Hacc ibadetini yerine getirmiş bir Müslüman da 
oluşmaması gereken bir duygudur? 
A) Sağlık ve zenginliğinin şükrünü yerine getirmiş olmanın verdiği huzur 
B) Kutsal mekânlarını ziyaret ederek dini bilgilerini pekiştirmeyle gelen 
sevinç 
C) Dünya Müslümanlarıyla birlikte bulunmaktan doğan haz. 
D) Davranışlarındaki sorumluluğun bittiği düşüncesinin oluşturduğu 
mutluluk 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Hac farklı dil, ırk ve bölgelerden insanları bir araya getirir. 
B) Hac Müslümanların kardeş olduğunu hatırlatır. 
C) Hac gösterişten uzaklaşmayı, ölü ve ölüm ötesini düşünmeyi öğretir. 
D) Hac "Biz" yerine "Ben" duygusunu hâkim kılar. 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi haccın bir faydası değildir? 
a)Fakirlerin durumu daha iyi anlaşılır. 
b)İnsanlar arası eşitliği vurgular. 
c)Kıyamet gününü hatırlatır. 
d)Dünya Müslümanlarının birlikteliğini vurgular. 
 
7- Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? 
a) İnsanların dini duygularının gelişmesini sağlar  
b) Hacda mal, mülk ve makam üstünlüğü yoktur 
c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır 
d) Hac insan davranışlarını etkilemez  
 
8- Hac Müslümanların yıllık kongresi gibidir. Her yıl dünyanın dört bir 
yanından bölgesi, dili, rengi, kültürü farklı insanlar bir araya gelir. Bu 
insanlar aynı mekânda aynı şartlarda kaynaşırlar, aralarında dostluk bağları 
kurarlar. Böylece tüm Müslümanların birbirlerini tanıma imkanı oluşur. 
Yukarıdaki paragrafta haccın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır. 
A- Müslümanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlaması 
B- Allah’a karşı görevlerini yerine getirmeleri 
C- İnsanın günahlarını azaltması 
D- Müslümanların sayısını artırması 
 
9- Hac sırasında bütün insanlar günlük giysilerini çıkarır, beyaz, dikişsiz bir 
iki parçadan oluşan bir elbise giyer. Böylece gösterişten uzaklaşır. Mahşer 
gününü düşünür. Hac sırasında uyulması gereken kurallara uyar. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden biri 
olamaz. 
A- Bütün insanların eşit olduğu düşüncesini güçlendirmesi 
B- İbadet etmenin zor olduğunu göstermesi 
C- İnsanı alçak gönüllü olmaya yönlendirmesi 
D- Düzenli ve disiplinli davranma alışkanlığı kazandırması 
 
10- Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı 
davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda 
sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı 
olur. İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir 
bilincin oluşmasına katkıda bulunur? 
A-Sevmek bilincinin    b-Eşitlik bilincinin 
C-Yardımlaşma bilincinin  d-Dayanışma bilincinin 
 
 

 
 
 
11- Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
a) Hac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm 
aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir 
b) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir 
ibadettir 
c) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü (makam mevki) farklarının 
ortadan kalktığı bir ibadettir 
d) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda 
yoktur. 
 
12- Hac sırasında farklı dil, ırk ve bölgelerden insanlar bir araya gelir. 
Zengini, fakiri eşit durumdadır. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar 
birlikteliğin ve kardeşliğin farkına varır. Sanki mahşer yeri gibidir. İnsan bir 
gün Allah’ın huzurunda da böyle toplanacağını ve hesap vereceğini hatırlar. 
Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. 
A- Hac insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlar. 
B- Dünya Müslümanlarının birlikteliğini vurgular. 
C- Hac sırasında bütün insanlar eşit olduklarını anlar. 
D- İnsanlar yalnız hac sırasında eşittir. 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi Hacc'ın insanlar üzerindeki olumlu bir etkisi 
olarak gösterilemez? 
A) Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır. 
B) Makam, mevki ve zenginliğin Allah katında bir anlamı olmadığını  
C) İnsanların tek başlarına iş yapabileceğinin göstergesidir.   
D) Allah'a olan bağlılığın artmasını sağlar. 
 
14- Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık ve iki parçadan 
oluşan ihrama girmeleri islam dininin hangi yönünü simgeler? 
A)İnsanlar arasındaki sevgiyi  B) İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı 
C)İnsanlar arasındaki eşitliği   D)İnsanlar arasındaki dayanışmayı  
 
15- Hac görevimi yapmak bana çok şey kazandırdı. Her şeyden önce 
Müslüman olduğum için yerine getirmem gereken beş temel görevden birini 
yapmış oldum. Hac sırasında dili, rengi, ırkı, kültürü farklı insanlar gördüm. 
Onlardan bazıları ile dostluk kurdum. Dilimizi anlamasak da duygularımızı 
ifade edebildik. Onlarla aynı giysiler içinde, aynı davranışları yerine getirdik. 
Yukarıda düşüncelerini dile getiren kişi hac görevinin hangi yönü üzerinde 
durmamıştır. 
A- Allah’a karşı kulluk görevini yerine yapmış olmanın huzuru içinde olması 
B- Müslümanların birbirlerini tanımasını sağlaması 
C- Müslümanların yakınlaşmasını sağlaması 
D- Mal ve mülke bağlılığı azaltması 
 
16- Tunahan: Dünyanın her bölgesinden farklı dil, ırk ve kültürden insanlar 
hac ibadetini yerine getirmek için aynı zamanda Mekke’ye giderler ve 
burada birlikte hareket ederler. 
Tunahan’ın verdiği bilgiye dayanarak hac ibadetinin, 
Müslümanlar arasında kardeşliğin pekişmesi 
Müslümanların tanışıp kaynaşması 
Müslümanlar arasında görüş alış verişinin yapılması 
Durumlarından hangilerine katkı sağladığı savunulabilir. 
A) l-ll  B) ll-lll  C) l-lll  D) l-ll-lll 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi Hacc'ın insanların davranışları üzerindeki 
etkilerinden biri değildir? 
A) Allah'ın emrini yerine getirmenin mutluluğunu yaşatır. 
B) Yabancı bir ülkeyi ziyaret etmenin mutluluğunu verir. 
C) Günahlardan sıyrılmanın verdiği manevi mutluluğu yaşatır 
D) Kardeşlik bağları güçlendirir ve birliktelik duygularını geliştirir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


