7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
I. Dişi deve

Hani kardeşleri Salih, onlara şöyle demişti: “Allah’a
karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” “Öyle ise Allah’a
karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!” “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

II. Semud kavmi

III. Rüya yorumlama
IV. Rüzgârları yönetme
Bu maddelerden hangileri Hz. Salih (a.s.) ile ilişkilendirilebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

(Şu’arâ suresi, 141-145. ayetler)
Bu ayetlerden Hz. Salih (a.s.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) İnanmaları karşılığında maddi bir istekte bulunmadığını bildirmiştir.
B) Kavmini Allah’a ve Rasulüne uymaya davet etmiştir.
C) İnsanların Allah’a (c.c.) saygı duymalarını istemiştir.

D) Toplum tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir.

“O şehirde eşraftan dokuz kişi vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik etmiyorlardı. Onlar, Allah’ın adıyla yeminleşerek dediler ki: Salih’i ve ailesini
bir gece baskını ile öldürürüz. Sonra da yakınlarına:
“Biz onlar öldürülürken orada değildik; emin olun doğru
söylüyoruz, deyiveririz.”

Semud halkı ilk zamanlarda bir ve tek olan Allah’a inanırken, zamanla tevhid inancından ayrılmış ve putlara
tapmaya başlamıştır. Bununla kalmamış toplumda da
fesat çıkarmaya başlamıştır. Bunun üzerine yüce Allah
onları uyarması için Hz. Salih’i (a.s.) göndermiştir.
Bu metne göre, Semud halkına peygamber gönderilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

(Neml suresi 49. ayet)
Bu ayete göre Hz. Salih (a.s.) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kavmin şirk koşmaya başlaması

A) Kavminin haddi aştığı

B) Toplumda düzensizliğin başlaması

B) Toplumun ileri gelenlerinden olduğu

C) Halkın peygamber isteğinde bulunması

C) Kendisine suikast planlarının yapıldığı

D) İnsanların tevhid inancından uzaklaşması

D) Güvenilmez kişiler tarafından tuzak kurulduğu
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• 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.

Kıssalarda amaç ders çıkarmak, aynı hatalara düşmemek ve ibret almaktır. Özellikle peygamber kıssalarında azim, kararlılık, sabır, cesaret ve tevekkül gibi ahlaki
tutum ve davranışlar anlatılmıştır. Peygamberlerin yaşamlarına baktığımız zaman her birinin kötülük ve zorluklara nasıl sabırla karşılık verdiklerini görürüz. Bütün
peygamberler gibi Hz. Salih de (a.s.) kavmini uyarmış
ve hak dine davet etti.

“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; çünkü
sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Doğrusu Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir. O da, size bir mûcize
olarak Allah’ın şu devesidir. Onu kendi hâline bırakın,
Allah’ın arzında yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi can yakıcı bir azap yakalayıverir.”
(A’râf suresi, 73. ayet)

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberlerin sıkıntılara göğüs gerdiğine

A) Hz. Salih (a.s.) tevhid inancına davette bulunmuştur.

B) Hz. Salih’in (a.s.) kavminin helak olduğuna

B) Hz. Salih (a.s.) kavmine mucize göstermiştir.

C) Kıssalarda birçok ahlaki özelliğe vurgu yapıldığına

C) Semud halkı mucize karşısında şaşkına dönmüştür.

D) Kur’an’da bahsedilen olayların ders niteliği taşıdığına

D) Semud halkı Allah’a (c.c.) ibadet etmeye davet edilmiştir.
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