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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 
HAC VE KURBAN 

Neler Öğreneceğiz? 

1. İslam’da Hac İbadeti ve Önemi 
2. Haccın Yapılışı 
3. Umre ve Önemi 
4. Kurban İbadeti ve Önemi 
5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.) 
6. Bir Ayet Tanıyorum: En’am Suresi, 162. Ayet ve Anlamı 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 
HAC VE KURBAN 

"Hacca gitmek" 
denince ne 
anlıyorsunuz? 
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 1. İslam'da Hac İbadeti ve Önemi 

Yılın belli günlerinde 
ibadet niyetiyle ihrama 
girmek, vakfe yapmak 
ve Kâbe'yi tavaf etmek 

suretiyle yapılan 
ibadettir. 

Bir şeye yönelmek, 
bir yeri ziyaret 
etmek, bir şeyi 

amaçlamak 
demektir. 
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Akıl sağlığı 
yerinde olan  

Ergenlik çağına 
gelen 

Seyahat 
özgürlüğüne 
sahip olan 

Hacca gitmesine 
engel bir hastalığı 

bulunmayan 

Yol güvenliği 
bulunan 

Hac için gerekli 
maddi güce sahip 

olan 

Her Müslümanın 
ömründe bir defa 

hacca gitmesi farzdır.  
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HAC VE KURBAN 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• "…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi 

haccetmesi, Allah’ın insanlar 
üzerindeki bir hakkıdır…" 

 
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.) 
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HAC VE KURBAN 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• "Ey inananlar, Allah size haccı farz 

kılmıştır. O halde haccediniz." 
 

(Müslim, Hac, 412.) 
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Allah’a 
yakınlaşmak 

O'nun 
rızasını 

kazanmak 

Verdiği 
nimetler için 

O'na 
şükretmek  

Rabbimizin 
emrini yerine 

getirmek 

O'na olan 
sevgi ve 

bağlılığımızı 
göstermek 

Hac ibadeti 

için yapılır. 
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Hata ve günahlarımızdan tövbe edip arınma 
fırsatı elde ederiz. Kötü huylarımızdan kurtulup 
ahlakımızı güzelleştiririz. 

Sosyal ve ekonomik farklılıklardan sıyrılır, bütün 
insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğunu idrak ederiz.  

Dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç için 
bir araya gelir, İslam kardeşliğini yaşarız. 

Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin 
huzurunu yaşar, O'na şükrederiz. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• "Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı 

gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu 
günkü gibi günahlarından arınmış bir 
şekilde hacdan döner." 

 
(Buhârî, Hac, 4.) 
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HAC VE KURBAN 

Mekke şehri 
Müslümanlar için 
niçin çok önemlidir? 
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 2. Haccın Yapılışı 

• Hac ibadetinin nasıl yapıldığını 
öğrenebilmek için hac ile ilgili bazı 
kutsal mekânları tanımak ve bazı 
kavramları bilmek gerekir. 
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Hac ibadetiyle İlgili Mekânlar: 

 

MEKKE 

 

Arafat 

Müzdelife 

Safa ve 
Merve 

Mina 

Kâbe 
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HAC VE KURBAN 

Mekke 

• Müslümanların kıblesi Kâbe ve hac 
ibadetini yerine getirirken gidilen diğer 
kutsal yerler bu şehirde bulunur. 
 

• Mekke, Peygamberimizin doğduğu, 
evlendiği, ilk vahyi aldığı ve peygamberlik 
görevini yapmaya başladığı şehirdir. 
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Kâbe 

• Kâbe, yeryüzünde Allah’a ibadet etmek için yapılan ilk 
mabettir.  
 

• Kâbe’ye "Allah’ın evi" anlamına gelen "Beytullah" da 
denir.  
 

• Ortasında Kâbe'nin bulunduğu, insanların tavaf yaptığı, 
namaz kıldığı büyük alana "Mescid-i Haram" denir. 
 

• Kâbe Müslümanların kıblesidir. Dünyanın her yerinden 
Müslümanlar namaz kılarken Kâbe’ye doğru yönelirler.  
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• Kâbe’nin güneydoğu köşesinde 
"siyah taş" anlamına gelen 
"Hacerülesved" bulunur.  
 

• Tavaf etmeye Hacerülesved’in 
bulunduğu köşeden başlanır ve her 
dönüşte Hacerülesved’e selam verilir. 
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Arafat 

• Mekke’nin 21 km. 
doğusunda yer alan 
düz bir alandır. 
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• Milyonlarca hacı adayı Kurban bayramından bir 
önceki gün olan arefe gününde Arafat'ta 
toplanıp vakfe yaparlar.  
 

• Allah'a dua ederler; hata ve günahlarından 
tövbe edip, Allah'ın rızasını isterler.  
 

• Arefe günü Arafat'ta vakfe yapamayanlar hacı 
olamazlar. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• "Hac, Arafat’tır."  

(Tirmizî, Hac, 57.) 
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Müzdelife 

• Arafat ile Mina arasında bulunan bir 
bölgedir. 
 

• Arafat’tan sonra Mina’ya giden hacılar 
burada konaklar ve "Müzdelife vakfesi" 
yaparlar. Allah’a yakınlaşmak için dua 
ederler. 
 

• Ayrıca hacı adayları Mina'da şeytan 
taşlamak için burada taş toplarlar. 
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Mina 

• Kurban bayramında kurban kesilen ve 
şeytan taşlanan yerdir.  
 

• Burada hacı adayları, şeytan taşlayarak 
içlerindeki kötü duygu ve düşüncelerden 
arınır ve geçmiş günahları için Allah’tan 
af dilerler. 
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Biliyor musunuz? 
 
• Hac ile Kurban ibadeti iç içe ibadetlerdir. Hac, Kurban bayramından bir 

gün önce başlar ve bayram boyunca devam eder. 
 
 Hac günleri: 9, 10, 11 ve 12 Zilhicce 
 
 Kurban bayramı: 10, 11, 12 ve 13 Zilhicce 
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Safa ve Merve 

• Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda 
ve bugün Mescid-i Haram sınırları içinde 
kalan iki tepedir. 
 

• Hz. Hacer, oğlu Hz. İsmail için su ararken 
bu iki tepe arasında koşmuştur. 
 

• Hacılar Safa ve Merve tepeleri arasında 
sa'y yaparlar. 

Safa 

Merve 
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İhram 

Vakfe 

Sa'y Tavaf 

Telbiye 

HAC 

Hac ibadetiyle İlgili Kavramlar: 
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İhram 

• Hac veya umreye niyet eden kimseye diğer 
zamanlarda yapması helal olan bazı 
davranışların, bu ibadetler esnasında haram 
kılınmasıdır.  
 

• Saç, sakal ve tırnak kesmek, koku sürünmek 
bu davranışlardandır. 
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• Kâbe’ye varmadan önce ihram yasaklarının 
başladığı sınırlar vardır. Bu sınırlara "mikat" adı 
verilir. 
 

• Hacı adayları bu sınır noktalarında hacca/umreye 
niyet ederler ve dikişsiz, beyaz, iki parçadan 
oluşan, beyaz bir kıyafet giyerler. 
 

• Erkeklerin zorunlu olarak giydikleri bu kıyafetlere 
de ihram denir.  
 

• Kadınlar ise günlük elbiseleriyle ihrama girerler. 
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• Hacca/umreye niyet etmek ve telbiye 
duası okumak ihrama girmenin gereğidir.  
 

• İhrama girmek haccın farzlarındandır. 
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Telbiye, ihrama giren 
kişinin Kâbe'ye 

varıncaya kadar olan 
yolculuğu esnasında 
yaptığı bir duadır. 

"Buyur Allah'ım buyur.  
Emrindeyim buyur.  

Senin hiçbir ortağın yoktur. 
Allah'ım buyur. 

Hamd sanadır. Nimet 
senin, mülk de senindir. 

Senin hiçbir ortağın 
yoktur." 

"Lebbeyk Allâhümme 
lebbeyk. 

Lebbeyke lâ şerîke leke 
lebbeyk. 

İnne'l-hamde ve'n-
ni'mete leke ve'l-mülk.  

Lâ şerîke lek." 

Telbiye 
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• Vakfe, bir yerde kısa da olsa durmak demektir. 
 

• Zilhicce ayının 9. günü (Kurban bayramı arefe 
günü) Arafat'ta vakfe yapmak haccın 
farzlarındandır. 
 

• Vakfe yaparken kişi Rabbiyle baş başa kalır ve dua 
eder. 
 

• Arafat’tan sonra Müzdelife’ye gider. Burada 
Müzdelife vakfesi" yapar. 

Vakfe 
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Tavaf 

• Tavaf, Kâbe’nin etrafında ibadet amacıyla yedi kez 
dönmektir.  
 

• Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt bir tavaf eder. 
 

• Tavaf ederken Yüce Allah’a şükredilir, dua edilir. 
 

• Tavafın sonunda iki rekâtlık tavaf namazı kılınır. 
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Sa'y 

• Sa’y; hac veya umre ibadeti sırasında 
Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Merve 
tepeleri arasında yedi kez gidip gelmektir. 
 

• Sa’y, Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail'e su 
araması gibi Allah'ın rızasını ve rahmeti 
aramayı temsil eder. 
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Haccın Yapılışı: 
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LOREM IPSUMLOREM IPSUM

(8 Zilhicce) Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir.  

(9 Zilhicce) Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a gidilir 
ve Arafat vakfesi yapılır. 

Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye geçerek burada sabah namazına 
kadar Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır. 
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(10 Zilhicce) Kurban bayramın birinci günü sabahı Mina’ya gidilir ve 
burada şeytan taşlanır, kurban kesilir, tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. 

(10 Zilhicce) Daha sonra Kâbe'ye gidilir ve farz olan "Ziyaret tavafı" 
yapılır. Hemen ardından "sa’y" yapılır.  
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(11, 12, 13 Zilhicce) Bayramın diğer günlerinde de Mina’da şeytan 
taşlamaya devam edilir. 

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Mekke’den ayrılmadan önce 
son bir kez Kâbe’yi tavaf eder. Bu son tavafa da "Veda tavafı" adı verilir. 
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HAC VE KURBAN 

"Umreye gitmek" 
denince ne 
anlıyorsunuz? 
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 3. Umre ve Önemi 

Bir yeri ziyaret etmek demektir. 

Hac günleri dışında istenilen bir 
vakitte ihrama girip tavaf ve 
sa’y ibadetini yaptıktan sonra 
tıraş olup ihramdan çıkarak 
yapılan bir ibadettir. 

Umrenin sözlük 
anlamı 

Umrenin dinî 
anlamı 
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• Hac ibadetini yerine getirme fırsatı 
bulamayan veya kutsal toprakları 
özleyen Müslümanlar, umre amacıyla 
bu güzel topraklara gider ve 
ziyaretlerini yerine getirir. 
 

• Haccederek elde edilen manevi 
faydalar umre yaparak da elde edilir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• "Haccı da umreyi de Allah için 

tamamlayın…"  
 

(Bakara suresi, 196. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• "Hac ve umre yapanlar Allah’ın (c.c.) 

misafiridir. Onlardan bir şey isterlerse 
Allah onların istediklerine karşılık verir, af 
dilerlerse onları affeder..." 

 
(İbn Mâce, Menâsik, 5.) 
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LOREM IPSUMLOREM IPSUM

Umre yapmak isteyen kimseler mikat sınırında ihrama girer ve 
Mescid-i Haram’a gelir.  

Umre tavafı için niyet eder ve tavafını yerine getirir. İki rekatlık 
tavaf namazı kılar. 

Sonra Safa tepesine gider. Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y 
ibadetini yerine getirir ve ardından tıraş olarak ihramdan çıkar. 
Böylece umre ibadetini tamamlamış olur. 
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Medine 
Müslümanlar için 
niçin çok önemli bir 
şehirdir? 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 
HAC VE KURBAN 

 
• Medine şehri Peygamberimizin hicretten sonra 

yerleştiği ve vefatına kadar yaşadığı şehirdir. 
 
• Hicretten sonra Medine'de ilk İslam devleti 

kurulmuştur. Peygamberimizin mescidi "Mescid-i 
Nebi" bu şehirde bulunur. Peygamberimizin kabri 
de mescidin içindedir.  
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• Hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek için 
kutsal topraklara giden Müslümanlar Medine 
şehrine de ziyaret ederler. 
 

• Mescid-i Nebî'de namaz kılarlar. Şehirdeki önemli 
mekânları ziyaret edip Peygamberimizin hatırasını 
yad ederler. 
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Hac ve umre 
arasındaki 
beş fark: 

 
Hac farzdır. 

 
Umre sünnettir. 

Haccın farzı üçtür: İhram, Kâbe’yi 
tavaf ve Arafat’ta vakfe. 

Umrenin şartı ikidir: İhrama girmek ve 
Kabe’yi tavaf etmek. 

Hacda vakfe, şeytan taşlama ve kurban 
kesme vardır. 

Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban 
kesme yoktur.  

Yılın belirli günlerinde yapılır.  
 

Hac günleri dışında her zaman yapılır.  
 

Yılda bir kez yapılır.  
 

Bir yılda birden fazla yapılabilir.  
 

Hac Umre 
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Kurban ibadeti 
hakkında neler 
biliyorsunuz? 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 
HAC VE KURBAN 

 4. Kurban İbadeti ve Önemi 

Bir şeye yaklaşmak, 
yakınlaşmak demektir. 

Kurbanın 
sözlük anlamı 

Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını 
kazanmak amacıyla belirli bir zamanda 
uygun nitelikte bir hayvanı ibadet 
amacıyla kesmektir. 
Kesilen hayvana da kurban adı verilir. 
 

Kurbanın dinî 
anlamı 
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• Kurban kesmenin zamanı, bayram 
namazından sonra başlar ve bayramın 
üçüncü gününe kadar devam eder.  
 

• Kurban; akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve 
dinen zengin sayılan her Müslümanın 
yükümlü olduğu bir ibadettir. 
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Yüce Allah’a teslim olmayı ve O’nun emirlerine boyun eğmeyi 
öğreniriz. 

Allah’a yakınlaşmaya ve O’nun rızasını kazanmaya çalışırız. 

Rabbimize olan bağlılığımızı gösterir ve O'na olan bağımızı 
güçlendiririz. 

Kurban etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. İslam kardeşliğini;  
toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız. 

Kurban ibadetiyle:  

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 
HAC VE KURBAN 

• Kurban kesilirken kurbanın ayakları ile yüzü 
kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılmalı ve 
"Bismillahi Allahu ekber" denilerek kurban 
edilmelidir. 
 

• Kurbanı kesecek kişi bu işin ehli olmalıdır. Bu 
nedenle kurban kesmeyi bilmeyen bir Müslüman, 
kesim işlemi için bir vekil tayin edebilir. 
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• Kurban edilecek hayvanın cinsine göre belli bir yaşa 
gelmesi ve herhangi bir özrünün bulunmaması 
gerekir.  
 

• Kurban kesilirken hayvana iyi davranılmalı ve ona 
eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır.  
 

• Kesim yerinde çevre temizliğine ve sağlık kurallarına 
uyulmalıdır.  
 

• Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet ederken başka 
insanlara rahatsızlık verilmemelidir. 
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Küçükbaş hayvanlar (Koyun, Keçi) 

En az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

1 kişi adına 
kurban edilir. 

Büyükbaş hayvanlar (Sığır, Manda) 
En az 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

1-7 kişi arasında ortaklaşa  
Kurban edilir. 

LOREM IPSUMLOREM IPSUM

Deve en az 5 yaşını doldurmuş 
olmalıdır. 

 

1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban 
edilir. 

Kurbanlık hayvanlar: 
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Adak kurbanı Akika kurbanı 

Bir işin veya isteğin 
gerçekleşmesi durumunda 

kesmek için Allah’a söz verilen 
ve gerçekleştiği takdirde 

kesilmesi vacip olan kurbandır. 

Ailelerin çocukları dünyaya 
geldiğinde Allah’a şükretmek 

amacıyla kestiği kurbandır. Aileler, 
çocukları doğduğunda imkânları 
dâhilinde bu kurbanı keserler. 

Kurbanı adayan kişi ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler adak 
kurbanının etinden yiyemez. 

Kurbanın tamamını ihtiyacı olan 
kimselere dağıtır. 

Akika kurbanı kesen kimse, 
bu kurbandan yiyebilir ve 

ailesine yedirebilir. 
Çevresindeki yakınlarına 
ikram eder ve ihtiyacı 

olanlarla paylaşır. 

Kurban çeşitleri: 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• «…O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes…  " 

(Kevser suresi, 2. ayet.) 

 
• "Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat 

O’na sadece sizin takvânız ulaşır..." 
(Hac suresi, 37. ayet.) 

 
• "…Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını 

gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin…" 
(Hac suresi, 36. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• “Kimin hali vakti yerinde olur da 

kurban kesmezse mescidimize 
yaklaşmasın.” 

(İbni Mâce, Edâhî, 2.) 
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Hz. İsmail (a.s.) 
hakkında neler 
biliyorsunuz? 

? ?
?
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 5. Bir Peygamber 
Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.) 

• Hz. İsmail, Hz. İbrahim ile Hz. Hacer'in oğludur. 
 
• Hz. İsmail daha küçük bir çocukken babası onu 

ve annesini Allah'ın emrine uyarak Şam'dan 
Mekke'ye getirdi. 
 

• Mekke o zamanlar çöl ortasında kurak bir yerdi. 
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• Mekke'de yaşamaya başlayan Hz. Hacer 
ve oğlu Hz. İsmail bir süre sonra susuzluk 
çekmeye başladılar.  
 

• Hz. Hacer, Safa ile Merve tepeleri 
arasında koşup su aradı ve Allah'a dua 
etti. Allah onlara Zemzem suyunu verdi. 
 

• Zemzem suyu nedeniyle zamanla Mekke 
insanların uğradığı ve yerleştiği bir yer 
olmaya başladı. 
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• Hz. İbrahim zaman zaman oğlunu ve eşini 
ziyaret etmek için Mekke’ye gelir onlarla 
ilgilenip vakit geçirirdi.  
 

• Bu ziyaretlerden esnasında Hz. İbrahim, Hz. 
İsmail ve Hz. Hacer çeşitli imtihanlar ile 
imtihan edildiler.  
 

• Onlar bu imtihanlar vesilesiyle Allah'a olan 
sevgi ve bağlılıklarını kanıtladılar. Böylece 
Allah onlara büyük nimetler bahşetti.  
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• Aradan yıllar geçti, Hz. İsmail büyüdü ve sözüne sadık, 
sabırlı, iyi bir insan oldu.  
 

• Hz. İbrahim (a.s.) bir gün oğlunu ziyarete geldi. Baba oğul 
Allah'ın emri üzere Kâbe'yi inşa ettiler. 
 

• Kâbe bundan sonra tevhid inancının merkezi oldu. 
 

• Zamanla Mekke şehri büyüdü ve Hz. İsmail'in nesli çoğaldı.  
 

• Peygamber Efendimiz de Hz. İsmail'in soyundan gelmiştir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• "Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir 

kimse idi. Bir resûl, bir nebî idi." 
(Meryem suresi, 54. ayet.) 

 
• "…İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf 

edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler 
için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun." 

 
(Bakara suresi, 125. ayet.) 

 
• "İbrahim ve İsmail, Kâbe'nin temellerini yükseltiyor ve 

şöyle dua ediyorlardı: "Rabbimiz! Yaptığımızı kabul 
buyur. Şüphesiz ki Sen işitensin, bilensin." 

(Bakara suresi, 127. ayet.) 
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 6. Bir Ayet Tanıyorum: En’am Suresi 162. Ayet ve Anlamı 

• Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbi'l 
âlemîn." 
 

• Anlamı: "De ki: 'Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm 
hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir." 
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• Bir Müslüman her şeyiyle Allah'a aittir. O bütün 
işlerini bu bilinçle yapar ve buna göre davranır. 
 

• Müslüman bir kimse hayatı da ölümü de Allah'ın 
yarattığını bilir. Hayatını O'nun rızasını kazanacak 
şekilde yaşar.  
 

• Böylece ölüm karşısında korkuya ve endişeye 
kapılmaz. Çünkü ölüm bir son değil, sonsuz 
ahiret hayatının başlangıcıdır. 
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• Müslüman sadece Allah'a ibadet eder ve kurban 
ibadetini de O'nun emri doğrultusunda 
gerçekleştirir. 
 

• Allah dışında hiçbir varlık için kurban kesilmez. 
İslam dini müşriklerin diğer tüm kurban 
ritüellerini iptal etmiştir. 
 

• Allah dışında ilah kabul edilen başka bir varlık 
adına kurban kesmek, dua etmek şirktir. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• "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, Edâhi, 1.) 
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Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Hac ibadeti Müslümanların ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar? Açıklayınız. 
2. Hac ile umre arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız. 
3. Kurban ibadetinin Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma 

duygularına katkısı nelerdir? Açıklayınız. 
4. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatı hakkında öğrendiklerinizi anlatınız. 
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Cevaplayalım 

1. Hacca gelen Müslümanlar, ihrama girerek sosyal ve ekonomik statülerinden 
sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak mahşeri hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan 
taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte tavaf ederek kardeş olma 
bilinci kazanır. Sa’y yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenir. 

 
 Paragrafta verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 
 

A) Hac ibadeti insanlar arasında eşitliği sağlar. 
B) Hac, Müslümanlar arasında dayanışmayı artırır. 
C) Hacda yapılan her ibadetin bir amacı vardır. 
D) Hacı olmak insana toplumsal bir statü kazandırır.  
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2.  Ömer Bey ile Ayşe Hanım evlendikten sonra Yüce Allah’tan bir hayırlı evlat 
dilemişlerdir. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Ömer Bey, Allah 
adına kurban kesmeye söz vermiştir. Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk 
bağışlamıştır. Ömer Bey de sözünde durarak bir kurban kesmiş ve bu 
kurbanın tamamını çevresindeki yoksullara dağıtmıştır. 

 
 Ömer Bey’in kestiği bu kurbanın adı ve hükmü nedir? 
 

A) Akika Kurbanı – Sünnet 
B) Şükür Kurbanı - Vacip 
C) Adak Kurbanı – Vacip 
D) Adak Kurbanı - Sünnet  
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3.  "Zehra Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve 
insana kazandırdıklarını anlatır. Dersin sonunda ise öğrencilerine "Hac ibadetini tamamlayıp 
ülkesine dönen bir Müslüman  neler kazanmıştır?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden 
bazıları şöyle cevap verir: 
 
 Ahmet: Başka kültürleri tanımıştır. 
 Ömer: Ahlakını güzelleştirmiştir. 
 Sevde: Diğer insanlardan üstün olmuştur. 
 Meryem: Saygılı ve müsamahalı olmayı öğrenmiştir. 
 
 Metne göre öğrencilerden hangisinin cevabı doğru değildir? 
 

A) Ahmet  
B) Sevde 
C) Ömer   
D) Meryem 
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4. Osman Bey mikat sınırında ihrama girmiş, _______________ için niyet etmiş ve 
telbiye duasını okumaya başlamıştır. Mescid-i Haram’a geldiğinde Hacerül’l Esved’in 
hizasından itibaren Kâbe’nin çevresinde dönmeye başlamıştır. _______________ kez 
döndükten sonra ______________ ını tamamlamıştır. Ardından Safa ve Merve 
tepeleri arasında gidip gelerek _______________ ibadetini yerine getirmiştir. En son 
_______________ olarak ihramdan çıkmıştır. Böylece ibadetini tamamlamıştır. 

 
 Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 

A) Hac/ Yedi/ Tavaf/ Sa’y/ Tıraş 
B) Hac/ Üç/ Şavt/ Vakfe/ Tıraş 
C) Umre/ Yedi/ Tavaf/ Sa’y/ Tıraş 
D) Umre/ Yedi/ Tavaf/ Vakfe/ Tıraş 
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5. Yüce Allah’ın emriyle babası, onu annesiyle birlikte Kâbe’nin yakınlarındaki bir tepeye 
bırakmıştır. Hiçbir şeyin olmadığı bu vadide annesi onun için sabırla su aramış ve 
Allah onlara zemzemi ikram etmiştir. Zaman zaman babası onları ziyarete gelmiştir. 
Babası bir gün onun yanına gelerek Kâbe’nin inşası için emir geldiğini söylemiş ve 
onun da kendisine yardım etmesini istemiştir. O da babasıyla birlikte çalışarak 
Kâbe’yi inşa etmiştir. 

 
 Paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Hz. İsmail (a.s.)  
B) Hz. İshak (a.s.) 
C) Hz. İbrahim (a.s.) 
D) Hz. İsa (a.s.) 
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