5. SINIF

1.ÜNİTE
KADER İNANCI
5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
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Bu kıssaların anlatılma amaçları arasında;

Hz. İbrahim yaşadığı dönemde birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Onun bu mücadelelerinden Kur’an’da övgü ile bahsedilmektedir. Ayrıca
onun hayatı dini kitaplarda da detaylıca anlatılmaktadır.

I. Geçmişten ders çıkarma

Hz. İbrahim ile ilgili bilgi edinen bir kimsenin;

II. Önemli isimleri örnek alma

I. Firavun

III. Tarihi bilgileri ve olayları detaylıca öğrenme

II. Nemrut

ifadelerinden hangileri sayılabilir?

III. Azer

A) Yalnız I

B) I ve II

isimlerinden hangileri ile karşılaştığı söylenebilir?

C) I ve III

D) II ve III

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumların,
peygamberlerin ve önemli isimlerin hayatlarına değinilmektedir. Bu yaşanmış olaylara kıssa denilmektedir.
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Hz. İbrahim peygamber olarak görevlendirildiği halka
şu şekilde seslenir:
“Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”
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“İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, Hanif
(Allah’ı bir tanıyan) Müslüman’dı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”

(Enbiya Suresi, 67. Ayet)
Hz. İbrahim’in bu sözü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(Âl-i İmran suresi, 67. ayet.)

A) Yapılan alışverişlerde hileye başvurulmamasını istemektedir.

Bu ayette Hz. İbrahim ile ilgili;

B) Namazların samimiyet ile kılınmasına dikkat çekmektedir.

II. Allah’a şirk koşan bir kimse değildir.

I. Tevhid inancını kabul etmektedir.
III. Allah’ı (c.c.) bilen ve O’na saygılı bir mü’mindir.

C) Aklın kullanılıp, doğru sonuçlar alınması gerektiğini
vurgulamaktadır.

ifadelerinden hangilerine değinilmektedir?

D) İnsanların gösterdikleri gayreti yeterli bulmamaktadır.

1

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Hz. İbrahim insanların elleri ile yaptıkları putların onlara
hiçbir fayda vermediğini söylemiş, onları bu yaptıklarından vazgeçirmek için elinden gelen gayreti göstermiştir.

Hz. İbrahim (a.s.), Allah’ın emriyle bir mabet inşa etmiş
ve dünyanın dört bir tarafından gelinerek yapılan bir
ibadeti başlatmıştır.
Bu parçada aşağıdaki mekân ve ibadetlerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
B) Kâbe - Hac

C) Mescid-i Nebi - Namaz

D) Kâbe - Namaz

A) “Hani o, babasına ve kavmine ‘Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?’ demişti.”
(Enbiya suresi, 56. ayet.)
B) “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk.”
(Enbiya suresi, 51. ayet.)
C) “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.”
(Enbiya suresi, 69. ayet.)
D) “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, hanif
(Allah’ı bir tanıyan) Müslüman’dı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”
(Âl-i İmran suresi, 67. ayet.)
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A) Mescid-i Aksa - Hac

Bu parçaya aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek
gösterilebilir?
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