6. SINIF

2.ÜNİTE
NAMAZ
6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Bismillahirrahmanirrahim

“Bilmez misin, Rabb’in fil ordusuna neler yaptı? Onların
planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler
hâlinde azap kuşları gönderdi. Onların üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı ve böylece Allah onları
(yenilerek delik deşik edilmiş) ekin yapraklarına çevirdi.”

I. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.
II. Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
III. Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
IV. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
V. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.

(Fil suresi)

Fil suresinin ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Meali verilen Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Kuşlar, fillerden daha güçlü varlıklardır.

A) V. - III. - II. - IV. - I.

B) V. - II. - IV. - III. - I.

C) V. - IV. - III. - II. - I.

D) V. - III. - IV. - II. - I.

B) Kâbe, yeryüzünde inşa edilen ilk mabettir.
C) Rabbimiz tövbe edenleri çokça bağışlayandır.
D) Yüce Allah, haddi aşan kimselere haddini bildirmektedir.
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I. Mekke şehrinde gerçekleşmiş bir olay konu edilir.
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II. Ayette geçen bir sözcük bu sureye adını vermiştir.
III. Peygamberimizin peygamberlik döneminde yaşanmış bir olaydan bahsedilir.

Fil suresinde aşağıdakilerden hangisi bildirilir?
A) Fil olayının yaşandığı tarih
B) Mekke şehrinin toplumsal yapısı

Fil Suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

C) Müşriklerin toplumdaki alışkanlıkları

A) I ve II

B) I ve III

D) Kâbe’ye saldırmaya çalışanların sonucu

C) II ve III

D) I, II ve III
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Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’nin yoğun ilgi görmesinden
dolayı öncesinde yaşanan bir takım olayların da etkisi
ile Kâbe’yi yıkmak için fillerden oluşan güçlü bir ordu
hazırlar. Bu ordu Kâbe’nin yakınlarına geldiğinde Allah’ın gönderdiği kuşlar ile darmadağın edilir. Bu olay
tarihte “Fil Olayı” olarak anılmaktadır.

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için hazırladığı ordu Allah’ın
gönderdiği kuşlar ile darmadağın edilmesi olayında fil
ordusunun o hali “yenilmiş ekin yapraklarına” benzetilir.
Bu olay yüce Allah’ın sonsuz güce sahip olduğuna bir
kanıt olarak gösterilebilir.
Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisi ile desteklenebilir?

Bahsedilen olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır…

A) Ebrehe’nin yenilgisinden bahsedilmektedir.
B) Allah’ın (c.c.) kudretini gösteren bir olay söz konusu
edilmiştir.

(Mülk suresi, 2. ayet)
B) … Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir…

C) Ebrehe yaşanan bu olaydan büyük pişmanlık duymuş ve tövbe etmiştir.

(Âl-i İmrân suresi, 185. ayet)

D) Olay peygamberimizin nübüvvet görevinden önce
gerçekleşmiştir.

C) Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur.
Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
(Hadîd suresi, 2. ayet)
D) Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak pek çok güzel yer ve maddî-manevî genişlik ve
bolluk bulur.
(Nisâ suresi, 100. ayet)
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