6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
1. I. Babası Hz. Zekeriya’dır (a.s.).

3. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik,
eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde
koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.

II. Hz. İsa ile aynı dönemde yaşamıştır.

III. Mekke ve civarında peygamberlik yapmıştır.
Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur?

(Enbiya suresi, 90. ayet)

A) Yalnız II

B) I ve II

Bu ayetten Hz. Yahya ile ilgili aşağıdaki ifadelerin
hangisine ulaşılamaz?

C) I ve III

D) II ve III

A) Allah’tan (c.c.) sakınan bir kimsedir.
B) Allah’a (c.c.) saygı gösteren bir kimsedir.
C) Babası gibi bir peygamber olarak seçilmiştir
D) Babası ve kendisi Allah’ın (c.c.) sevgili kullarıdır.

2. Hz. Yahya (a.s.), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak yaşlı
bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Hz. Yahya babası gibi, görevlendirildiği halkı tevhit inancına davet
etmiş fakat Allah’ın (c.c.) emirlerini inkâr etmeyi kendilerine adet edinen halk Hz. Yahya’yı (a.s.) şehit etmiştir.

4. Hz. Yahya (c.c.) ile aynı dönemde yaşamış peygamber
ve önemli insanlar bulunmaktadır. Bu kimseler ibadet
için Mescid-i Aksa’yı kullanmışlar, burada Allah’ın (c.c.)
dinini insanlara ulaştırmak için çaba harcamışlardır.
Aşağıdakilerden isimlerden hangisinin bu dönemde yaşamış olduğu söylenemez?

Bu metinde bahsedilen halk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır halkı

B) İsrail halkı

C) Mekke halkı

D) Medyen halkı
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A) Hz. Davut (a.s.)

B) Hz. Meryem (a.s.)

C) Hz. Zekeriya (a.s.)

D) Hz. İsa

• 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.

Babasının vefatından sonra peygamberlik görevini yerine getiren Hz. Yahya (a.s.) kendisinden önce gelen
peygamberleri ve kendisinden sonra gelecek olan Hz.
İsa’nın (a.s.) peygamberliğini tasdik etmiştir.

Hz. Yahya’ya (a.s.) büyüdüğünde Tevrat’a sahip çıkmış, onun hükümlerine uymuş ve içinde yaşadığı halkı
doğru yola çağırmıştır. Ancak Hz. Yahya (a.s.) halkı tarafından şehit edildiği için peygamberlik görevi kısa
sürmüştür.

Bu metinden göre Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Bu metne göre Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. İsa’dan önce elçilikle vazifelendirildiği

A) Vazifesini yerine getirmiştir.

B) Allah’ın (c.c.) elçilik görevini yerine getirdiği

B) İsyan eden halkı tarafından şehit edilmiştir.

C) Kendisinden önceki peygamberleri onayladığı

C) Kendisini şehit edilen kavmin son peygamberidir.

D) Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak dünyaya geldiği

D) İnsanları sorumlu olduğu kitap ile dine çağırmıştır.
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