7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
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I. Kendisi ile aynı dönemde yaşamış bir peygamber
yoktur.

• Ölen bir kimseyi diriltmiştir.

II. Yaşadığı dönemde kendisine inanan insan sayısı
çok azdır.

• Çamura kuş şekli vererek onu canlandırmıştır.

III. Allah’ın mucizesi ile annesiz ve babasız dünyaya
gelmiştir.

• İnsanların evlerinde biriktirdiği ne varsa bilmektedir.

• Beşikteyken konuşarak mucize göstermiştir.
• Kendisine ve inananlara gökten sofra indirmiştir.

IV. Kendisine kutsal kitap verilmiş bir elçidir.

• Doğuştan ama olan bir kimseyi ve görür hale getirmiştir.

Hz. İsa ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Hz. İsa ile ilgili verilen bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız III

B) I ve II

A) Allah’ın izni ile gösterilen mucizelerdir.

C) II ve IV

D) I, III ve IV

B) İman eden her insanın yapabileceği olaylardır.
C) Teknolojinin ilerlemesinde büyük paya sahiptir.
D) İnsanların yapabileceği olağanüstü olaylara örnek
teşkil etmektedir.
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Hz. Yahya ile aynı dönemde
peygamberlik yapmıştır.
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Hz. İsa Kudüs civarında peygamberlik yapmış, insanları hak dine çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.), İsrâiloğullarına
gönderilen ve Tevrat’ı tasdik eden bir peygamberdir. O,
gönderildiği topluma namazı ve zekâtı emretmiştir.
Allah onu hem ‘ol’ sözüyle bir mucize eseri olarak yaratmış; hem de ona pek çok başka mucizeler bahşetmiştir.
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Firavun ile mücadele
etmiştir.

Nemrut ile mücadele
etmiştir.

Metne göre Hz. İsa ile ilgili;
I. Kendisine indirilen kutsal kitap Tevrat’tır.
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II. Allah’ın bir mucizesi ile dünyaya gelmiştir.
III. İnsanları inanç ve ibadet konusunda uyarmıştır.
IV. Annesiz dünyaya gelmesi tüm insanları şaşkına çevirmiştir.

Şemada Hz. İsa (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y”
yönü takip edilerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşır?

yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) II, III ve IV

A) I
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B) II

C) III

D) IV
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“... Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni
peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı
emretti. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir
zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri
olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.”

Ayşe öğretmen öğrencileri bir soru sormuş, öğrencinin
biri de şu şekilde bir ayet okumuştur:
“... Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa
düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir,
bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri
yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu
kendi nezdi-ne kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”

(Meryem suresi, 27-28. ayetler)
Hz. İsa ile ilgili verilen ayette aşağıdaki kimselerden
hangisine değinilmiştir?

(Nisâ suresi, 157-158. ayetler.)
Öğrencilere yöneltilen soru aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hz. Yahya

B) Hz. Adem

C) Hz. Zekeriya

D) Hz. Meryem

A) Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilerek mi öldürüldü?
B) Hz. İsa’nın (a.s.) davetine kimler karşı çıkmıştır?
C) Hz. İsa (a.s.) babasız olarak mı dünyaya geldi?
D) Hz. İsa (a.s.) hangi kendisine karşı çıkanlara nasıl
cevap vermiştir?
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