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İHRAM VE 
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YASAKLARI 
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MESCİD-İ 

HARAM 
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SAFA  

TEPESİ 
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MERVE 

TEPESİ 
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YEŞİL 

IŞIKLAR 

 



        www.gokhanay.com 
 

YEŞİL 
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ARAFAT 
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MÜZDELİFE 
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MİNA 
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HACCIN 

FARZLARI 
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UMREDE 

NELER VAR? 
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Hac ve Umre Bilgi Yarışması 

 

1.  Kabe hangi şehirdedir? 

2.  Kabeyi kim inşa etmiştir? 

3.  Umrede neler yapılır?  

4.  İhrama nerede ve nasıl girilir?  

5.  İhram yasakları nelerdir? 

6.  Erkeklerin ve kadınların ihram kıyafeti nasıldır? 

7.  Tavafa nasıl başlanır? 

8.  Tavaf sırasında ne okunur? 

9.  Tavaf yönü nasıldır? 

10.   Hacerül esved hizasında olduğumuzu nasıl anlarız? 

11.   Hacerül esved nasıl selamlanır? 

12.   Kabenin etrafında bir tur dönüşe ne ad verilir? 

13.   Kabenin etrafında yedi tur dönüşe ne ad verilir? 

14.   Tavaftan sonra ne yapılır? 

15.   Tavaf namazından sonra ne yapılır? 

16.   Zemzem nasıl içilir? 

17. Say ibadetine nereden ve nasıl başlanır? 

18. Safa tepesini nasıl buluruz? 

19. Say ibadetinde kaç gidiş vardır? 

20.   İhramdan nerede ve nasıl çıkılır? 

21. İhramlı biri kendi saçını kesip ihramdan çıkabilir mi? 

22. İhramdan sonra normal kıyafetler giyip Kabeye namaz kılmaya, tavaf etmeye gidebilir miyiz? 

23.   Haccın farzları nelerdir? 



        www.gokhanay.com 
 

24.   Hacda sırayla hangi yerler ziyaret edilir? 

25.  Hacda olup, umrede olmayan şeyleri sayınız. 

26. Şeytan taşlamak için kaç taş, nereden toplanır? 

27. Şeytan taşlama yerine ne ad verilir? Nerede bulunur? 

28. Kaç tane şeytan taşlama duvarı vardır? 

29. Şeytan taşlamada taşların boyutu nedir? 

30. Şeytan taşlamada taşlar kaçar tane ve nereye atılır? 

31. Önce şeytan mı taşlanır? Yoksa kurban mı kesilir? 

32. Arafatta vakfe ne zaman yapılır? 

33. Akşam ve yatsı namazları nerede nasıl cem edilir? 

34. Öğle ve ikindi namazları nerede nasıl cem edilir? 

35. Vakfe nerelerde yapılır? 

36.  Farz olan vakfe hangisidir? 

37. Veda tavafı nedir? 

38.  Kadın ve erkeğin birlikte ibadet edebildiği tek mekan neresidir? 

39. Hacerül esved selamlanırken ne söylenir? 

40. Telbiye nasıl getirilir? 

41. İhrama girerken neler yapılır? 

42. Arefe ne anlama gelir? 

43. Terviye günü hangi gündür? 

44.  Hac hangi ayın hangi günlerinde yapılır? 

 


