
 
 

Kurban İbadeti 
 
1- "Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin Allah'ın 
emirlerine bağlılığınız ona ulaşır...." Hac suresi 37.ayet 
Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek 
doğru olmaz? 
A-) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir 
B-) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir. 
C-) Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir. 
D-) Kurban keserek kulluk bilinci yerine getirilebilir. 
 
2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kurbanın 1/3’ü fakirlere verilir  B) Kurbanın etinden kesen yiyemez 
C) Kurbanın 1/3’ü evde bırakılır   D) Kurbanın 1/3’ü eşe dosta verilir 
 
3- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Koyun-Keçi: En az 1 yaşında olmalı, 1 kişi kesebilir. 
B) Sığır-manda: En az 2 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir. 
C) Sığır-manda: En az 3 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir. 
D) Deve: En az 5 yaşında olmalı en fazla 7 kişi kesebilir. 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi insanların kurban kesme sebebini en iyi açıklar? 
a) Allah’a yaklaşmak, ona şükretmek ve ibadet etmek için  
b) Toplumdaki fakirlerin et ihtiyacını karşılamak için  
c) Toplumdaki diğer insanlar kurban kestiklerin için  
d) Kurban bayramı olduğu için 
 
5- Kurban ibadeti ile ilgili olarak hangi bilgi dinimize göre doğru değildir? 
A) İsteyen kurban kesmek yerine onun parasını fakirlere dağıtılabilir. 
B) Kurbanın etinin 1/3’ünü fakirlere vermek adettir. 
C) Kurbanlık koyun ve keçi en az 1 yaşında olmalıdır. 
D) Kurban, zenginlere vacip (gerekli) bir ibadettir. 
 
6- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini kesen kişi ve ailesi yiyemez? 
A- Kurban da kesilen hayvan  B- Şükür olarak kesilen hayvan 
C- Adak olarak kesilen hayvan  D- Akika olarak kesilen hayvan 
 
7- Kurban edilecek hayvanda aranacak bazı şartlar vardır. Buna göre 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
a) Hamile olmaması.   b) Sağlıklı olması. 
c) Erkek olması, dişi olmaması. d) Organlarından birinin eksik olmaması. 
 
l- Deve – ll- Sığır – lll- Koyun – lV- Keçi 
8- Yukarıdakilerden hangileri, birden fazla kişinin katılımıyla kurban 
kesilebilir. 
A- l – ll B- l – lll  C- ll – lll  D- ll – lV 
 
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Kurban kesmek vacip bir ibadettir.  
B- Kurban koyun-keçi-sığır-manda ve deveden kesilir. 
C- Kurban kesme ibadeti Musa(AS) ile başlar.  
D- Kurbanın eti genel olarak 3’e taksim edilir. 
 
10- Kurban kesildikten sonra etleri üçe bölünür. Bir bölümü yoksullara, 
kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Böylece belki bir yıl boyunca 
evine et girmeyen insanlar et yeme imkânına kavuşur. Bu sırada zengin 
insanlar da fakirlerin durumunu görerek daha çok yardım etme gerekliliği 
hisseder. Yukarıdaki bilgilerde kurban kesmenin yararlarından hangisi 
üzerinde durulmuştur. 
A- Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırması 
B- Zengin insanların Allah’a daha çok ibadet etmesi 
C- Kurban kesmenin insanı Allah’a yaklaştırması 
D- Bayramlarda akraba ziyaretinin artması 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz? 
A) Geyik  B) Koyun  C) Sığır  D) Manda 
 
Aşağıdakilerden hangisi kurban olarak kesilebilir?  

A)   B)  C)   D)  
 
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Koyun keçi en fazla 1 kişi tarafından kurban edilebilir. 
B- Kurban, Kurban Bayramının 1.2.3. günleri kesilir. 
C- Yolcu olanlar Kurban kesmeyebilir. 
D- Kurban etinin tamamı dağıtılmalıdır. 
 
 

 
 
 
 
13- Kurban kesmekle yükümlü olmak için bazı şartları taşımak gereklidir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir? 
a) Müslüman olmak     b) Yolcu olmamak 
c) Ergenlik çağına girmiş olmak  d) Erkek olmak 
 
 

 
   
14- Öğretmen öğrencilerine kurbanla ilgili şu bilgileri verir: 
1- Kurban bayramının son gününe kadar kurban kesilebilir. 
2- Kurbana eziyet edilmemelidir. 
3- Kurban eti üçe bölünür ve bir kısmı yoksullara verilir. 
4- Kurban kıbleye yatırılır ve ‘Bismillahi Allahu Ekber’ denilerek kesilir. 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4 
 
15- Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır?  
a) Kurbanlık hayvanın bilen kişiler tarafından kesilmesi  
b) Kurbanlık hayvana eziyet edilmemesi 
c) Çevre temizliğine dikkat edilmesi 
d) Kurban atıklarının ortada bırakılması 
 
16- Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kurban kesmek insanı Allah’a yakınlaştırır 
b) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı kazandırır 
c) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur 
d) Kurban kesen kişi kurban etinin hepsini dağıtmak zorundadır. 
 
17- Yeni doğan çocuk için kesilen kurbana ne ad verilir? 
A) Adak kurbanı   B) Hedy kurbanı 
C) Nafile Kurban  D) Akika kurbanı 
 
18- Ahmet LGS sınavına girmiştir. Sınavdan önce “Eğer LGS sınavından en 
az 450 puan alırsam, kurban keseceğim demiştir.” Ahmet LGS sınavından 
475 puan almıştır. Ahmet’in kesmesi gereken kurban aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kefaret kurbanı   B) Adak kurbanı  
C) Şükür kurbanı    D) Akika kurbanı 
 
19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için doğru değildir? 
A) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez.  
B) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir. 
C) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır.   
D) Bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilmesi söz verilen kurbandır. 
 
 
20- “Kurban kesmek, sahip olduğumuz nimetleri kendimize ve başkalarına 
yararlı olmak amacıyla harcamaya hazır olduğumuzu gösteren bir ibadettir. 
Bu durum Allah'ın hoşnutluğunu kazanmamıza yardımcı olur.” 
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A)Sadece zenginler kurban kesebilir. 
B)Kurban kesenler Allah'a daha çok yaklaşırlar. 
C)Kurban kesmek herkese nasip olmaz. 
D)Kurban kesmek insanların zenginliğini azaltır. 
 


