7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

3. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

I. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran
Rabbe sığınırım,

I. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

II. Min şerri mâ _____.

II. Yarattığı şeylerin şerrinden,

III. Ve min şerri _____ izâ vegab.

III. İnsanların Rabb’ine (sığınırım)

IV Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.

IV. İnsanların ilahına (sığınırım)

V. Ve min şerri _____ izâ hased.

V. Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Bu ayette verilen boşlıklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

Bu ayetlerden hangileri Felak suresinde yer almaz?

A) felak - hannas - ğasigın

A) I ve II

B) II ve III

B) halak - ğâsigın - hasidin

C) III ve IV

D) IV ve V

C) felak - ğasigın - hannas

D) halak - hasidin - ğasigın

2. ______ ve ______ sureleri görünen ve görünmeyen
kötülüklerden Allah’a sığınmak istediğimiz vakit okunabilmektedir. Kötülükten korunmak için de okunabildiği
için bu surelere “iki koruyucu” anlamına gelen “Muavvizeteyen” de denilmektedir.

4. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla de ki: “Yarattığı
şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü
zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden
sabahın Rabb’ine sığınırım.”

Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken sureler
hangileridir?

(Nas suresi)

A) Fatiha - Nas

B) İhlas - Felak

C) Nas - Tebbet

D) Nas - Felak

Bu surede;
I. Büyücülük ve sihirle uğraşanların,

II. İnsanları çekemeyen kimselersin,
III. Kendini büyük görenlerin
hangilerinden Allah’a (c.c.) sığınmak gerektiği belirtilmiştir?
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A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) 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.

Felak suresi Medine döneminde inmiştir ve beş ayetten
oluşmaktadır. Sure, adını sabah aydınlığı anlamına gelen “Felak” kelimesinden almıştır. Felak Suresi’nde
bazı kötülükler sayılarak bunlardan Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği belirtilmiştir. Felak suresi bir başka
sureyle birlikte “iki koruyucu” anlamına gelen “Muavvizeteyn” anılmaktadır.

Felak suresinde bazı ahlaki davranışlara dikkat etmeyen kimselerin kötülüğünden, bazı kötü davranışlardan
ve bu kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmak gerektiğinden bahsedilmiştir.
Aşağıdakilerden hangileri bu davranışlardan birisi
değildir?
A) Çekememe

Bu metinde Felak suresinin hangi özelliklerine değinilmemiştir?

B) Büyücülük

A) Kur’an’daki, sure sırasına

C) Kıskançlık

B) İsmini aldığı sözcüğün anlamına

D) Adaletsizlik

C) Hangi dönemde indirildiğine
D) İçinde bulunan ayet sayısına

2

