6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
1. Tebbet yedâ ebîlehebin ve tebb.__________. Seyeslâ
nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletel hatab Fî
cîdihâ hablün min mesed.

3. I. Kur’an’ın-ı Kerim’in en son suresidir.
II. İçerisinde kınama ve cezadan bahsedilmektedir.

III. Tevhid inancının çok fazla bahsedildiği bir suredir

Bu surede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

IV. Peygamberimizin amcasına ve yengesine karşı bir
eleştiri söz konusudur.

A) Ve nescüdü ve ileyke nes’a

Tebbet suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri
yanlıştır?

B) Termihimbi-hiceratinminsiccil

C) Ve nahfidü nercû rahmeteke
D) Mâeğnâ anhü mâlühû ve mâkeseb

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerin tamamı insan hayatı için büyük önem taşımaktadır. İnsanların bu sureleri okuması, ayetlerden anlam çıkartı hayatına uygulaması gerekmektedir. Çünkü bütün surelerde çıkartılacak güzel sonuçlar vardır. Tebbet suresini okuyan bir
kimse de güzel sonuçlar çıkartır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tebbet suresine ait bir
meal değildir?

A) Dini yalan sayanı gördün mü?
B) Ebu Leheb kahrolsun. Zaten kahroldu.
C) Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlar arasında değerlendirilemez?

D) Karısı da, boynunda hurma liflerinden bir ip olduğu
halde sırtında odun taşıyarak (o ateşe girecektir.)

A) Allah (c.c.) kötülük yapanları şiddetli bir şekilde cezalandırır.
B) Kötü insanların elde ettiği kazançlar ahirette kişiye
fayda vermez.
C) Kötülük yapan bir kimse insanlar tarafından cezalandırılmalıdır.
D) Dünyada yapılan kötü işler karşılıksız kalmaz.
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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.

Ebu Leheb İslam düşmanlarından birisiydi. Bir gün insanları davet için Safa tepesine çıkan Hz. Peygambere
şu şekilde nefretini dile getirir: “Yazıklar olsun sana!
Bizi bunun için mi buraya topladın?” Ayrıca oradaki insanları da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) uymamaları konusunda söylemlerde bulunur. Onun en önemli destekçilerinden biri olan Eşi Ümmü Cemil de bu İslam düşmanına destek verir.

İslam düşmanı olan Ebu Leheb, hem peygamberimize
karşı hem de dine karşı mücadele vermiş, Müslümanları dinlerinden döndürmek için olanca gücüyle savaşmıştır. Fakat ne kadar uğraşsa da İslam’ın gücüne zarar verememiş, hem dünyada zarara uğramış, hem de
ahirette zarara uğrayacağı Kur’an’da belirtilmiştir.
Bu metne göre Ebu Leheb ile ilgili olarak aşağıdakilerden söylenemez?

Bu metne göre Ebu Leheb ve eşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hatalarından dolayı büyük pişmanlık duymuştur.

B) Yaptıklarının karşılıksız kalmayacağı bilinmektedir.

A) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) engel olmaya çalıştıklarına

C) Din için nefret duysa da İslam’a zarar verememiştir.
D) İslam dinine karşı düşmanca davranışlarda bulunmuştur.

B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası ve yengesi olduklarına
C) İnsanların İslam dinine inanmaması için uğraştıklarına
D) Gönderilen dine karşı nefret ve kin duyduklarına
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