8. SINIF

2.ÜNİTE
ZEKÂT VE SADAKA
8.2.5. Mâûn suresini okur, anlamını söyler.
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1. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

I. Yedi ayetten oluşmaktadır.

2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen
kimsedir.

II. Risaletin Mekke döneminde indirilmiştir.
III. Ebrehe’nin Kâbe’ye olan saldırısını konu edinir.

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

IV. Gösteriş yapan ve nankörlük eden kimselerden bahseder.

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

Maun suresi hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

A) I

B) II

C) III

D) IV

(Maun suresi)
Bu surede tarif edilen kimseler ile ilgili;
I. Yapılan iyiliklere mani olmaya çalışırlar.
II. Davranışlarını göz boyamak için yaparlar.
III. Allah’ın insanları sorguya çekeceğini yalanlarlar.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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______________
________________
Velâ yehuddu alâtaâmil miskîn.
Fe veylün lilmusallîn.
__________?___________
Ellezîne hüm yürâûne
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Ve yemneûnel mâûn.

Maun suresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Maun suresinde “?” işareti ile gösterilen yere gelmesi
gereken ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz konusunda ilk indirilen ayetlerdir.

A) Fel ya’budû rabbe hazal-beyt

B) Gösteriş için namaz kılan kimseler kınanmaktadır.

B) Fezâlikellezî yedu’ulyetîm.

C) Yardıma mani olan kimselerin bu tutumu eleştirilmektedir.

C) Eraeytellezî yükezzibu biddîn.

D) İbadetlerini ciddiye almadan yapan kimselerden bahsetmektedir.

D) Ellezînehum an salatihimsahun
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Maûn suresinde, inkârcı kimselerin, din hakkında samimiyetsiz olanların ve gösteriş yapanların kötülüklerinden bahsedilir. Aynı zamanda dini asılsız olarak gören insanların ahlaksız
tutumlarından da bahsedilmektedir. Bu kimseler toplumun
huzurunu bozmakta şefkat ve merhameti ikinci plana atmaktadırlar.

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık
bir yardıma bile engel olurlar.”
(Maun suresi, 4-5-6-7. ayetler.)
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Maun suresinin ayetleri ile
anlamca aynı doğrultudadır?

Bu metne göre Maûn suresiyle ilgili olarak;

A) Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Doğrusu namaz
çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o, Allah’a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez.

I. Ciddiyetsiz kimseler için bir kınama söz konusudur.
II. Ayetlerinin tamamında namazı ciddiye almayanlar anlatılır.
III. Dine inanmayan kimselerin toplumdaki davranışları da
konu edilir.

(Bakara suresi, 45. ayet)
B) … Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

(Nisâ suresi, 142. ayet)
C) Rasûlüm! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icâbet ederim.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II ve III

(Bakara suresi, 186. ayet)
D) Namazları, özellikle orta namazı vaktinde, eksiksiz ve şartlarına uygun olarak kılmaya devam edin. Allah’ın huzurunda
derin bir saygıyla el bağlayıp divan durun.
(Bakara suresi, 238. ayet)
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