8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
1. I. Kuyudan çıkarılıp köle olarak satılması

3. Hz. Yusuf güzel ahlakı ile tanınan bir peygamberdir. O
kendisine yapılan kötülükleri affetmiş, affetmesinin ardından da bunu kimsenin yüzüne vurmamıştır.

II. Atılan iftiralar hapse girmesine sebep olması
III. Kardeşlerini affedip onlara güzel davranması
IV. Rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayı görmesi

Aşağıdaki ayetlerden hangi bu duruma kanıt olarak
gösterilebilir?

Bu maddelerde Hz. Yusuf’un hayatıyla ilgili bazı olaylar
verilmiştir.

A) “Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde (hakikati arayıp)
soranlar için ibretler vardır.”

Hz. Yusuf’un hayatı ile ilgili gelişmeler tarihe göre
sıralandığında hangisi ilk başta yer alır?

(Yusuf suresi, 7. ayet.)

A) I

B) II

C) III

D) IV.

B) “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O,
merhametlilerin en merhametlisidir.”
(Yusuf suresi, 92. ayet.)
C) “(Derken) Yusuf’un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı, onlar ise Yusuf’u tanımıyorlardı.”
(Yusuf suresi, 58. ayet.)
D) “Rabb’im, zindan bana, beni ona davet ettikleri şeyden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı
boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum.”
(Yusuf suresi, 33. ayet.)

2. “Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabb’im onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozdu. Sonra beni hapisten
çıkaran, sizi çölden getiren Rabb’im, bana pek çok iyiliklerde bulundu...”

4. Hz. Yusuf, Kur’an-ı Kerim’de hayatı baştan sona anlatılan tek peygamberdir. Onun hayatı hakkında,
Kur’an’da “Kıssaların en güzeli” olarak bahsedilir.

Bu durum Hz. Yusuf’un,
I. Kötülük yapanları affetmesi

(Yûsuf suresi, 100. ayet.)

II. Her durumda dürüst olmaya gayret etmesi

Bu ayetten Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

III. Zorluklara karşı sabırla mücadele edip tevekkülü elden bırakmaması

A) Kendi milletine elçi olarak görevlendirilmiştir.

özelliklerinden hangileri ile ilgili olabilir?

B) Mısırı yöneten adaletli bir peygamber olarak bilinir.
C) Başından sıkıntılı olay geçse de sonucunda mükâfat
sahibi olmuştur.
D) Rüya yorumlama özelliği sayesinde zindandan kurtulmuştur.
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A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

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.

Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit tanrılar mı,
yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı
(inanıp bağlanmak için) daha iyi?

Hani kardeşleri demişlerdi ki: “Yûsuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Hâlbuki bizim
sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde!

Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet
etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Yûsuf’u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın! Ondan sonra da
(tövbe ederek) iyi kimseler olursunuz!”
(Yusuf suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

(Yusuf suresi, 39-40. ayetler)
Bu ayette;

A) Yüce Allah Hz. Yusuf’a rüya yorumlama özelliği
vermiştir.

I. Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur.
II. Allah (c.c.) dışında tapılacak bir varlık yoktur.

B) Hz. Yusuf’un kardeşleri sayıca çok olması ile övünmektedirler.

III. Allah (c.c.) inanmayan kimselere ceza verecektir.

C) Kardeşleri, Hz. Yusuf’a tuzak kurmak istemişlerdir.

ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Hz. Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmıştır.
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