7. SINIF

2.ÜNİTE
HAC VE KURBAN
7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
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I. Putların kırılması

“Bu kitapta İsmâil’i de okuyup an. O, gerçekten sözüne
sadıktı; elçi, peygamberdi. Halkına namazı ve zekâtı
emrederdi ve rabbinin rızasına ermişti.”

II. Kâbe’nin inşa edilmesi
III. Safa ile Merve arasında su arama mücadelesi

(Meryem suresi, 54-55. ayetler)

Bu olaylardan hangileri Hz. İbrahim ve oğlu İsmail
ile birlikte gerçekleşmiştir?

“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de yâd et. Hepsi de sabreden
kimselerdendi.”
(Enbiyâ suresi, 85. ayet)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

“İsmail’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de an. Hepsi de iyi kimselerdir.”
(Sâd suresi, 48. ayet)
Verilen ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yargı ortak kabul edilir?
A) Hz. İsmail ahlaklı bir kişiliği bulunmaktadır.
B) Bütün peygamberler sabırlı kişilikleri ile tanınırlar.
C) Peygamberler güzel kişilik özelliklerine sahiptirler.
D) Peygamberler Allah’ın emirlerini insanlara aktarırlar.
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“Rabb’imiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal
evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.
Rabb’imiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara
meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.”
2

(İbrahim suresi 37. ayet)

Hz. İbrahim (a.s.), evliliğinin ardından yüce Allah’a
“Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat ver.” diye dua
ederek bir çocuk talebinde bulunur. Yüce Allah da
Hz. İbrahim’e (a.s.) akıllı ve edepli bir oğul müjdeler.
Hz. İbrahim (a.s.) doğan bu çocuğa İsmail ismini verir.

Bu duaya göre Hz. İbrahim ile ilgili olarak;
I. Oğlu ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.
II. Namaz ibadetine önem veren nesil dilemektedir.
III. İnsanların Allah’a (c.c.) olan şükrünü önemsemektedir.

Hz. İbrahim’in metinde bahsedilen eşi aşağıdakilerden hangisidir?

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Hz. Sare

B) Hz. Hacer

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Hz. Meryem

D) Hz. Hatice

C) I ve III

D) II ve III
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“Rabb’imiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal
evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.
Rabb’imiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara
meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.”

Hz. İbrahim eşini ve oğlu İsmail’i (a.s.) Mekke’de
Kâbe’nin bulunduğu bölgeye yerleştirdiğinde eşi Hz. İbrahim’e şu şekilde sorar: “Ey İbrahim, hiçbir şeyin bulunmadığı bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu sana Allah (c.c.) mı emretti?” diye sorduğunda Hz. İbrahim: “Evet, Allah (c.c.) emretti.” diye cevap verir. Bunun üzerine eşi şu şekilde bir karşılık verir:
“Öyleyse Yüce Allah bizim yok olup gitmemize izin vermez. O bizi korur.”

(İbrâhîm suresi, 37. ayet)
Ayette altı çizili olarak belirtilen yer aşağıdaki mescitlerin hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Bu olayla ilgili olarak;
I. Allah’a olan güvene dikkat çekilmiştir.

A) Mescid-i Aksa

B) Mescid-i Nebi

II. Güzel bir teslimiyet örneği gösterilmiştir.

C) Mescid-i Haram

D) Mescid-i Kuba

III. Allah’ın (c.c.) adaletine vurgu yapılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III

C) II ve III

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