7. SINIF

2.ÜNİTE
HAC VE KURBAN
7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadetinin farzları arasında sayılmaz?

• Şeytan taşlama uygulamasının yapıldığı mekândır.
• Kurban bayramı arifesinde yerine getirilen ibadettir.

A) Kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek.

• Arife günü yapılan ibadetten sonra gidilen mekândır.

B) Mikat sınırından geçmeden önce ihrama girmek.

• Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla yapılan ilk
mabettir.

C) Arife günü gidilmesi gereken yere gidip bir müddet
beklemek.

Aşağıda yer alan kavramlardan hangisi bu tanımlardan herhangi birisi ile eşleştirilemez?
A) Kâbe

B) Arafat

C) Safa ve Merve Tepesi

D) Müzdelife

D) Tıraş olup ihramdan çıktıktan sonra Ziyaret tavafını
yerine getirmek
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Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinde de asıl amacın
Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak olduğu unutulmamalıdır. Bireye ve topluma pek çok faydası bulunan hac ibadetinin bu faydaları kazanmaktan ziyade ________için
yerine yapılması gerekir.
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Hacı adaylarının _________ bölgesine giderek burada
bir müddet beklemesi gerekmektedir. Burada bekleme
ile yapılan ibadet haccın farzları arasında yer almaktadır. Burada yapılan ibadetin gerçekleşmemesi durumunda hac ibadeti geçersiz sayılmaktadır.

Verilen metinde boş bırakılan bölümün aşağıdaki
ifadelerin hangisiyle tamamlanması gerekir?
A) Farklı yerleri ziyaret etmek

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

B) Zengin olduğunu belli etmek

A) Müzdelife

B) Mina

C) Toplumda saygınlık kazanmak

C) Hicaz

D) Arafat

D) Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek
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Normal zamanlarda yapılmasında sakınca olmayan
bazı davranışlar ihram süresi boyunca yasaklanmıştır.
Mahşer meydanının provası niteliği taşıyan hac ibadeti,
ihram ile birlikte büyük bir anlam kazanmaktadır. Mahşer meydanında Allah’a hesap verecek insanın bu davranışları da yapmaya çalışması anlamsız olacaktır. Bu
sebeple yapılan yasaklamalar hac ibadetinin amacına
öncülük etmektedir.

___?___, Müzdelife’de taş topladıktan sonra şeytan
taşlanan yerin ismidir. Kurban ibadeti de burada gerçekleştirilmektedir. Burada yapılan ve sembolik bir anlamı olan şeytan taşlama olayı şeytanın insanlara olan
tuzaklarına karşı bir tepki niteliği taşımaktadır. Bu şekilde yapılan bir ibadet ile kötülüklere karşı dik bir duruş
sergilenmiş olmaktadır.
Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu yasaklar arasında;

A) Arafat

B) Mina

I. Güzel kokular sürünmek

C) Safa

D) Merve

II. Banyo yapmak veya abdest almak
III. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermek
ifadelerinden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III
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