5. SINIF

1.ÜNİTE
ALLAH İNANCI
5.1.3. Allah’ın Rahman ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

1

3
Yüce Allah pişmanlık ve içtenlikle kendisine yönelen
kullarının kalplerine rahmet ve merhametinle ferahlık
verir. Samimi bir şekilde istekte bulunan kullarının dualarını geri çevirmez. Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yüce Allah insanlara karşı çok merhametli olduğu için bizler de asla Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Allah bizleri affedeceğini de Kur’an’da bildirmiştir.

Yüce Allah, ahirette sadece Müslümanlara merhamet
edecektir. Bu durum Allah’ın adaleti ile doğrudan ilgilidir ve Allah’ın ________ ismi de buna işaret eder. Fakat dünyada bütün insanlara ayrım yapmaksızın nimet
verir ve merhamet eder. Bu da Allah’ın _______ ismine
işaret etmektedir.
Bu parçada boş bırakılan bölümlere sırası ile aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Rahman-Rahim

B) Rahim-Rahman

Metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

C) Rahmet-Tevhit

D) Rahman-Samet

A) Merhamet

B) Affetme

C) Adalet

D) Şefkat
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• Affeden, bağışlayan, merhamet eden, acıyan anlamlarına gelir.
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• İnsanlar için bir umut kaynağıdır, Bu sayede her zaman güçlü oluruz.

I. Yüce Allah yarattığı tüm varlıklara karşı merhamet
sahibidir.

• Allah’ın bütün yarattıklarına karşı olan şefkatini ifade
eder.

II. Allah’ın merhametinden asla ümit kesilmemesi gerekmektedir.

Metinde bahsedilen Allah’ın isimleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Allah’ın merhametine işaret eder.

III. Rahman ve Rahim Allah’ın güzel isimleri arasında
değerlendirilir.

B) Besmelede kullandığımız isimlerdendir.

Numaralanmış cümlelerin hangileri doğrudur?

C) Bütün canlıları kapsayan bir özelliği vardır.

A) I ve II

B) I ve III

D) Allah’ın sadece dünya hayatı ile ilgili isimleridir.

C) II ve III

D) I, II ve III
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Bir savaş sonrasıydı. Esirler arasında, çocuğundan
ayrı düşmüş bir kadın da vardı. Kadıncağız çocuğunu
arıyordu. Sonunda çocuğunu buldu ve onu özlemle kucakladı. Çocuğuna sımsıkı sarıldı ve onu emzirmeye
başladı. Bu durumu gören Peygamberimiz (s.a.v.), yanındakilere sordu: “Bu kadının kendi çocuğunu ateşe
atacağına ihtimal veriyor musunuz?” Sahabeler, “Asla
atmaz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed
(s.a.v.), “İşte Allah Teâlâ, kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu.

Yağan bir yağmur için “Rahmet yağıyor.” cümlesinin
kurarız. Çünkü yağan yağmur ile yeryüzü yeşillenir,
meyve ve sebzeler olgunlaşır. Bu da yüce Allah’ın insanlara olan bir merhametini ifade etmektedir. İnsanlara olan merhamet yüce Allah’ın Rahman ve Rahim
isimleri ile doğrudan ilgilidir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisini söylenemez?

(Hadis-i şerif)

A) Yüce Allah rahmeti sadece Müslümanlar için geçerlidir.

Metinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmaktadır?

B) Yağmur, Allah’ın insanlara olan merhametinin göstergelerindendir.

A) Allah’ın gücü her şeye yetmektedir.

C) Günlük konuşmalarımızda Allah’ın rahmetine değiniriz.

B) Allah’ın kullarına karşı çok merhametlidir.

D) Yaratılan her bir nimet Allah’ın rahmetine işaret
eder.

D) Bir anne her zaman çocuğuna merhamet gösterir.

C) Peygamberimiz her olayı örneklerle anlatmıştır.
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