2. ÜNİTE

5. SINIF
RAMAZAN VE ORUÇ
5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
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“Doğrusu biz akşam sabah onunla (Davud) beraber
tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi ona yönelmiştir.”

“…Ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği
ilimlerden ona öğretti…”
(Bakara suresi, 251.ayet)

(Sâd Suresi, 19-20. ayetler)

“…Davud’a da Zebûr’u verdik.”

Bu ayete göre Hz. Davud (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(İsrâ suresi, 55. ayet)
Bu ayetlere göre Hz. Davut (a.s.) ile ilgili;

A) Demiri eritip zırh yapabilmektedir.

I. Ülke yöneten bir liderdir.

B) Hem dağlara hem kuşlara hükmetmiştir.

II. Peygamber olarak seçilmiştir.

C) Bir ülkeyi tek başına yönetmiş bir kraldır.

III. Demircilik ile geçimini sağlamıştır.

D) Kendisine kutsal verilen bir peygamberdir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O hâlde
insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma, yoksa bu, seni Allah yolundan saptırır.
Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü
unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.”
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(Sad suresi, 26. ayet.)

I. Hz. Süleyman’ın (a.s.) oğludur.

Bu ayetten Hz. Davud (a.s.) ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

II. Kendisine kutsal bir kitap verilmiştir.
III. Görevlendirildiği toplum İsrailoğullarıdır.

A) Kendisine birçok ilim verilmiştir.
B) İnsanlar için bir önder olarak seçilmiştir.

Bu bilgilerden hangisi Hz. Davud (a.s.) ile ilgili
doğru bir bilgidir?

C) Yüce Allah, arzularına uymamasını istemiştir.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Karar verirken haksızlık yapmaması emredilmiştir.

C) II ve III

D) I, II ve III
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Yüce Allah, Hz. Davud’a (a.s.) zırh yapmayı öğretmiş o
da bu zırh yapıp satarak geçimini sağlamıştır. Yapılan
bu zırhlar gönderildiği toplum için de savaşlarda avantaj sağlamıştır.

Her peygamber gibi Hz. Davut (a.s.) da gönderildiği
toplumu Allah’ın dinine çağırmak için çaba harcamıştır.
Bu konuda gereken tüm gayreti göstermiş, hiçbir zaman insanları Allah’a çağırmaktan vaz geçmemiştir.

Bu durum, insanlar için aşağıdakilerin hangisine
örnek oluşturur?

Hz. Davud (a.s.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Demirciliği çok iyi bir şekilde yapması

A) Hz. İsa’da sonra yaşamıştır.

B) Savaşlardaki üstün başarı sağlaması

B) Kendisine Zebur gönderilmiştir.

C) Allah’a olan saygı ve samimiyet

C) Geçim sağlamak için emek harcamıştır.

D) El emeği ile kazanç sağlaması

D) Peygamberlikle birlikte ülke de yönetmiştir.
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