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 Allah’ın emriyle Hz. İbrahim eşini ve  oğlu Hz. İsmail’i (as) 
Kabe’nin yakının bıraktı. 

 Hac yılın her zamanında yapılır. 

 Hac maddi imkânı ve sağlık durumu iyi olan Müslümanlara 
farzdır. 

 Zengin ve sağlıklı olan Müslümanların her yıl hacca gitmesi 
gerekir.  

 Hac yılda bir defa, umre birden fazla yapılabilir. 

 Sığır ve mandanın kurban hayvan olması için en az 2 yaşını 
doldurmuş olması gerekir. 

 Hacda ve umrenin ortak yönlerinde birsi de Arafat vakfesidir. 

 Yeni doğan çocukların doğumundan sonra Allah’a şükür için 
kesilen kurbana akika kurbanı denir. 

 Kâbe, Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından inşa 
edilmiştir. 

 

 

Karışık Hali Düzeltilmiş hali 

1. Elbisedir/hac/ibadeti/sırasında/ihram 

/hacıların/giydiği 

 

2. Sözlükte/kurban;/ vesile olan/ yaklaşmak, 

Allah’a (c.c.)/ anlamına/yakınlaşmaya şey gelir. 

 

3. Mekke’nin/mikat/sınırlarında 

girilir/çevresindeki/ihrama 

 

4. bayramdan/ Arafat vakfesi/bir gün önce 

yapılır (arefe günü)/Arafat’a çıkılır ve 

 

5. Merve/Safa/ve tepeleri/gidip 

gelinerek/arasında sa’y/yapılır/ibadeti  

 

6. Haccın/Arafat’ta vakfe yapmak/farzı 

üçtür/İhrama girmek,/Kâbe’yi/tavaf etmek/ve  

 

 

Sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri _________________, bir şeyi amaçlamak gibi anlamlara gelir. Dinî bir 

terim olarak ise imkânı olan Müslümanların ________________________ ibadet niyetiyle ________ 

girerek ___________ yapıp Kâbe’yi ___________ etmeleridir. 

Haccın farzları üç tanedir. Bunlar:  1. ____________  2. ______________ 3. ________________ 

 

 

 

 

 

Ziyaret etmek Yılın belli günlerinde İhrama Vakfe Tavaf 

A: Aşağıdaki kelimeleri kullanarak boşlukları dolduralım 

B: Doğru Yanlış (D-Y) 

 

C: Kelimeleri karışık bir şekilde verilen cümleleri düzeltelim  

7. sınıf: 2. ünite Çalışma kâğıdı-3 3. Umre ve Önemi 
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Hacda var  Umrede var Hac ve umrede var   

   

   

   

   

   

   

Hac İle İlgili Kavramlar 
Yukarından Aşağıya 

1. Kâbe’nin etrafına 7 defa dönmek 
3. Mekke'de, Arafat ile Mina arasında bulunan ve 

şeytan taşlamak için taşların toplandığı yer 
4. Safa ve Merve tepeleri arasında hızlıca gidip gelmek 
6. Allah'ın evi, Müslümanların kıblesi 
7. Kurban bayramından bir gün önce 
Soldan Sağa 

2. Allah rızası için Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri 
ziyaret etmek 

3. şeytan taşlamanın yapıldığı yer 
5. Arefe günü (Kurban bayramından bir gün önce) 

Arafat’ta bulunmak 
8. İki parça dikişsiz kumaştan oluşan elbisedir. 
9. Lebbeyk Allahümme lebbeyk,... duasının adı 
10. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescid 

 

D: Bulmaca  

1.  

2. 

3. Müzdelife Vakfesi 

4.  

5.  

6.  

7. Tıraş olmak 

8.  

9.  

E: Verilen Resimlerden yardım alarak haccın yapılışını adım adım kutulara yazınız. (Haccın Yapılışı) 

1. Yılda bir kez yapılır. 

2. Farzdır. 

3. 3. Sünnetti.                                            

4. 4. Hac günleri dışında her zaman yapılır. 

5. Yılda birden fazla yapılabilir. 

6. İhrama girmek, 

7. Kâbe’yi tavaf etmek 

8. Arafat’ta vakfe 

9. Vakfe, şeytan taşlama ve kurban 

kesme vardır. 

F: Yanda verilen bilgileri tabloya uygun bir şekilde yerleştirin  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 


