6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
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İnsanları arasından Allah tarafından seçilen peygamberler üstün özelliklere sahiptirler. Onlar Allah’ın emir
ve yasaklarını insanlara aktarırlar ve insanlardan asla
bir beklentiye girmezler. Onlar bu görevi Allah’ın emrini
yerine getirmek ve O’nun rızasını kazanmak çaba harcarlar.

Peygamberler de bizler gibi çeşitli sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Örneğin, Hz. Eyüp zenginken fakir düşmüş,
çok ağır bir hastalığa yakalanmıştır. Çok zorluklar ve
sıkıntılar yaşamıştır. Ancak bütün bu zorluklara karşı
sabrıyla mücadele etmiştir. Hiçbir zaman isyana düşmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuya ilişkin birçok örnek bulunmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni destekler niteliktedir?

Verilen örnekte aşağıdaki ifadelerden hangisine
dikkat çekilmiştir?

A) Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştı. “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ
gibiydi.”

A) Sabırlı ve güçlü olmaya çalışmak
B) Zengin olmak için çaba harcamak
C) Sık sık ibadet etmeye dikkat etmek

(Şuarâ suresi, 63. ayet)

D) İnsanlara karşı yumuşak huylu olmak

B) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak
tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp
öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet)
C) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”
(Yâsîn suresi, 21. ayet)
D) “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir
nur vardır… ” (Mâide suresi, 44. ayet)
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“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.”
(Enbiya suresi, 85. ayet)
“Doğrusu onlar (peygamberler) bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış, hayırlı kimseler arasındadırlar.
(Ey Muhammed!) İsmail, Elyesa ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.”
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“Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan,
bir peygamberdi.”

(Sad suresi, 47-48. ayetler)
Verilen ayetlere göre;

(Meryem suresi, 56. ayet)

I. Sabırlı olan peygamberler ayetlerde bahsedilenlerle
sınırlıdır.

”(Resulüm!) Kitapta Musa’yı da an. Gerçekten o ihlas
sahibi idi ve hem resul hem de nebi idi.”
(Meryem suresi, 51. ayet)

II. Yüce Allah çoğunlukla aynı peygamberleri örnek
göstermektedir.

Verilen ayetlerde aşağıdaki ifadelerden hangisine
vurgu yapılmıştır?

III. Peygamberler Allah’ın övgü ile bahsettiği kimselerdir.

A) Mütevazı ve hoşgörülü olmak

ifadelerinden hangileri söylenemez?

B) Dürüst ve samimi bir kimse olmak

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Cesaret ve kararlılıktan taviz vermemek

C) I ve III

D) II ve III

D) İnsanlara karşı güvenilir bir kimliğe sahip olmak
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Peygamberler insanlar için bir rehber niteliğindedir.
Onlar bizlere yol gösterir, bizler de bu doğrultuda hayatımıza yön veririz. Hz. Muhammed’in bir hadisinde Hz.
Davut ile ilgili şöyle buyrulmuştur:

Hayatında birçok sıkıntı ile baş etmek zorunda kalan
peygamberlerden bir tanesi de Hz. Yusuf’tur. O, küçük
yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılmış. Bir kervan
tarafından kuyudan çıkarılıp ve köle olarak satılmıştır.
Sadece bu sıkıntılar ile kalmamış ilerleyen zamanlarda
da pek çok problemle karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu
sıkıntılar karşısında her zaman Allah’a sığınmış ve ondan yardım dilemiştir. Nihayetinde Allah’ın da yardımı
ile Mısır’a vezir olmuştur. Daha sonra kardeşleri ile karşılaşmış ve onlardan intikam almaya çalışmamıştır:
“Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.” diyerek kendisine kötülük yapan kardeşlerini affetmiştir.

“Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir
yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da
kendi elinin emeğini yerdi.”
(Hadis-i şerif)
Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Gönderilen peygamberler arasında en başarılı olanı
Hz. Davut’tur.
B) Hz. Davut kendisine kutsal kitap gönderilen bir peygamberdir.

Verilen metinden;

C) Peygamberler Allah tarafından korunan elçilerdir.

I. Peygamberler sabır konusunda insanlar için örnek olmaktadır.

D) Peygamberler de rızkını çalışarak elde etmişlerdir.

II. İntikam, gereken durumlarda değerlendirilebilir.
III. Affetmek, değer verilen bir davranıştır.
ifadelerinden hangileri çıkarılabilir?
B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III
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A) I ve II
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