5.3.5. Hz. Lokman’ın (as) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
1. Hz. Lokman (a.s.) oğluna

3. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah Hz. Lokman’a (a.s.) hikmet verdiğini belirtir. Bu da onun için büyük bir nimettir.

• İbadetlere özen gösterme

• Allah’a (c.c.) ortak koşmama
• Ebeveynlerine karşı saygılı olma

Hz. Lokman’a (a.s.) verilen bu nimet ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

• İnsanlara karşı yüksek sesle konuşmama

A) Kişinin yanlış davranışlardan uzak durmasını sağlar.

konusunda oğluna öğütlerde bulunmuştur.

B) İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilme özelliğidir.

Bu öğütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

C) Kişinin cenneti garantilemesi anlamına gelir.
D) Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmeyi ifade eder.

A) Tevhit inancı ile ilgili uyarı söz konusudur.
B) Anne babaya karşı olan sorumluluk söz konudur.
C) Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevine de değinilmiştir.

D) Öğütler daha çok iletişim adabı ile ilgili olmuştur.

4. “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da
yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü
Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”

2. Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet
verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş
olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
(Lokman suresi, 12. ayet)

(Lokman suresi, 16. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu ayetten;

A) Verilen nimetlerin değeri iyi bilinmelidir.

I. Allah (c.c.) için hiçbir şey zor gelmez.

B) Yüce Allah Hz. Lokman’a (a.s.) ilim vermiştir.

II. Rabbimiz yapılan iyilikleri mükâfatlandırır.

C) Allah’a (c.c.) olan şükür kişinin kendi yararınadır.

III. Allah’a (c.c.) ortak koşmak büyük günahtır.

D) Şükür konusunda en iyi örnek Hz. Lokman’dır. (a.s.)

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
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A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

• Öğretmenlerimiz öğrencileri ile paylaşabilir.
• Bu içerik Din ve Kültür’ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
• Sadece öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz kullanımına sunulmaktadır.
• Herhangi bir site ya da kitapta yayınlanmasına (isim belirtilse dahi) izin verilmemektedir.

5.

6.

Kur’an-ı Kerim’de, geçmişte yaşamış önemli kişilerin,
peygamberlerin ve toplumların hayatına sıkça yer verilmiştir. Kur’an’da da belirtildiği üzere bu olaylar insanların geçmişten ders çıkarılması için aktarılmıştır.

Hz. Lokman (a.s.) ile ilgili
I.

Kur’an’da adı anılmaktadır.

II. Kendisine kutsal kitap verilmiştir.
III. Güzel ahlakı ve bilgisi ile tanınmaktadır.

Bu metinde anlatılan olaylar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

IV. Oğlunun da bir peygamber olduğu söylenir.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV
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A) Kıssa

B) Rivayet

C) Hikâye

D) Öykü

