8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
1. Asr suresinde insanın hakkı ve sabrı tavsiye etmesi;
Allah’a (c.c.) samimiyetle inanıp güzel iler yapması gibi
birtakım sorumluluklara yer verilmiştir. Bu sorumluluklar bütünlük içinde benimsenerek yaşandığı takdirde,
insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır.

3. I. Birbirine sabrı ve hakkı tavsiye eden insanlar kârdadır.
II. Kişinin iman ettiği gibi iyi işler de yapması da gerekir.
III. Söze başlarken yemin etmek daha etkilidir.
IV. Zamanın verimli kullanılması gerekmektedir.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Asr suresine göre yapılan yorumlardan hangisi
yanlıştır?

A) Asr suresinde insanların zaman harcadığı durumlara yer verilmiştir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

B) Mutluluğa ulaşmak için yerine getirilmesi gereken
sorumluluklar vardır.
C) İman ederek doğru işler yapmak dini bir gerekliliktir.
D) Sorumlulukların farkında olarak hayata uygulanması gerekir.

4. I. Üç ayetten oluşur.

2. Asr suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

II. Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir.

A) Allah (c.c.) yemin ifadesi kullanmıştır.

III. Mekke’de döneminde indirilmiştir.

B) Bazı insanların zarar içerisinde olduğuna değinilmiştir.

IV. Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretme ve onun
emirlerine uyma mesajı verilmektedir.

C) İman ederek güzel iler yapan kimselerin doğru yolda
olduğu belirtilmiştir.

Asr suresi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden

D) Kurtulmanın tek yolunun sabır olduğu sık sık vurgulanmıştır.

hangisi yanlıştır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

• 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.

“Asra yemin ederim ki! İnsan gerçekten ziyan içindedir.
Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
müstesnadır (Onlar ziyanda değillerdir.)”

İnsanın en çok israf ettiği şeylerden bir de vakittir. Vaktini doğru bir şekilde kullanamayan insan her zaman
zarar etmektedir. Asr suresinde de buna vurgu yapılmış, zaman anlamına gelen Asr’a yemin edilmiştir.

(Asr suresi 1-3. ayetler.)

Asr Suresi ile ilgili verilen metinde aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmaktadır?

Bu surede;

A) Asr sözcüğü sözlükte zaman, yüzyıl gibi anlamlara
gelmektedir.

I. İman ederek ahirette daha kazançlı olma
II. İman etmekle birlikte ibadetlere de özen gösterme

B) İmkânları en doğru verimli şekilde kullanmak gerekmektedir.

III. Dünyaya önem vermeden sadece ahiret için çalışma

C) Hakkı ve sabrı tavsiye etmek zarar etmekten kurtulmanı bir yoludur.

ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

D) Allah’a (c.c.) inanan her bir Müslümanın ibadetlerine de özen göstermesi gerekir.
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