7. SINIF

2.ÜNİTE
HAC VE KURBAN

7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
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Bu parça, aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklenebilir?

______ kurbanı çocuğun doğduğu günden ergenlik çağına gelene kadar kesilebilir. Doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir.
Bu kurbanın etinden, bunu kesen kimsenin yiyebileceği
gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

A) “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır, fakat
ona sadece sizin takvanız ulaşır...”

Bu parçada boş bırakılan yerlere gelmesi gereken
kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Kurban ibadeti, Allah’ın (c.c.) emrine boyun eğmeyi
ifade etmektedir. Sözcük anlamından da anlaşıldığı
gibi kişiyi Allah’a (c.c.) yakınlaştırmaktadır.

(Hac suresi, 37. ayet)

A) Hedy

B) Adak

B) “… Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

C) Akika

D) Ziyaret

(Bakara suresi, 201. ayet)
C) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minun suresi, 15. ayet)
D) “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? ...”
(Ahkaf suresi, 33. ayet)
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( ) Kurban Bayramı dışında kesilen kurban çeşitleri
arasında sayılır.
( ) Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda
kesmek için Allah’a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gerekir.
(
) Hükmü farz olduğu için mutlaka kesilmesi gerekmektedir.
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(….) Örneğin “Sınavda başarılı olursam bir kurban keseceğim.” diye söz veren kimsenin sınavda başarılı olduğunda adadığı kurbanı kesmesi gerekir.

I. Koyun ve keçi yedi kişi ile ortak kesilemez.
II. Manda 7 kişi ile deve en fazla 5 kişi ile ortak kesilir.
III. Deve kurban edilmesi için en az 5 yaşını doldurmalıdır.

Parçada cümlelerden doğru olanların başına “D”,
yanlış olanların başına “Y” yazıldığından sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?

IV. Bir sığırın kurban edilebilmesi için en az 2 yaşını
doldurmuş olması gerekir.

A) D

B) D

C) D

D) Y

Tablonun kaç numaralı satırında verilen bilgilerde
yanlışlık vardır?
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B) II

C) III

D) IV
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Câbir B. Abdullah şu şekilde bir olay anlatır:

Kültürümüzde Müslümanlar Allah’ın rızasını kazanmak
için çeşitli sebeplerle kurban keserler. İhtiyaç sahibi
kimselere kurban etlerini dağıtırlar ve gelen misafirlere
ikram ederler. Böylece kul hem Allah’a yakınlaşır hem
de toplum arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir. Toplumsal denge sağlanır ve toplumdaki huzur artar.

Hz. Peygamber bir bayram günü kurban olarak iki koç
kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle
dedi:
“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 Rabb’i olan Allah içindir. Onun hiçbir
ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah’ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.”

Bu metne göre kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) İhtiyaç sahiplerine yardım için bir vesiledir.
B) Bireysel ve toplumsal faydaları bulunmaktadır.
C) Toplumsal bağların güçlenmesini sağlamaktadır.

Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?

D) Araplardan kültürümüze geçmiş uygulaması vardır.

A) Tevhit inancına değinilmektedir.
B) Kurbanın Allah rızası için kesildiği belirtilir.
C) Yapılan ibadetlerin Allah için olduğu vurgulanır.
D) Kurban’ın ilk peygamberden itibaren emredilen bir
ibadet olduğu dile getirilmiştir.
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