
 
BIR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. ŞUAYB (A.S.)

 Medyen ve Eyke kavmine gönderilen peygamberdir. 
Kur’an-ı Kerim’de kıssası bulunmaktadır. Hz. İbrahim’in nes-
lindendir. Hz. Musa’nın kayınbabasıdır. Kavmine güzel söz 
söylemesi, tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle kendisine 
Hatibül-enbiyâ (peygamberlerin hatibi) denilmiştir. İnsanlara 
Hz. İbrahim’e bildirilen dinin emir ve yasaklarını tebliğ et-
miştir. Medyenliler atalarının doğru yolunda ayrılmışlar ve 
kötü yollara sapmışlardı. Yüce Allah’a imân ve ibâdet etme-
yi bırakmışlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara ve heykelle-
re tapıyorlardı. Medyen, ticâret kervanlarının gelip geçtiği 
yollar üzerinde olduğundan ticâretle uğraşıyorlardı. Yaptıkları 
alışverişte muhakkak hile yapıyorlardı. Yol üstünde durup, bilhassa yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli hilelere 
başvurarak ellerinden alıyorlardı. Ayrıca sahip oldukları pek çok nimete şükretmeyip, nankörlük ediyorlardı. Yüce 
Allah onlara doğru yola davet etmesi için Hz. Şuayb’i peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Şuayb onlara nasihatler-
de bulunup, Allah’a şirk koşmamalarını ve yalnızca O’na ibadet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık ve 
hile yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi. Kötülüklere devam ettikleri takdirde azaba uğ-
rayacaklarını, vazgeçtikleri takdirde mükâfata kavuşacaklarını söyledi. Fakat azgın Medyen kavmi, Hz. Şuayb’i din-
lemeyip, ona karşı çıktılar. Hz. Şuayb bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen onları doğru yola davet etmeye devam 
etti. Onlara iman etmeyip inkarda devam etmeleri halinde kendilerinden önceki kavimlerin helak olduğu gibi azaba 
uğrayacaklarını söyledi. Hz. Şuayb azgın Medyen halkının, bütün nasihatlerine rağmen imana gelmelerinden ümit 
kesince, onları Yüce Allah’a havale etti. Hz. Şuayb Allahü teâlâya; ‘’Yâ Rabbi! Bizimle kavmimiz arasında hak ile 
hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.’’ diye dua etti. Azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam 
eden Medyen halkı üzerine, Allahü teâlâ azâp gönderdi. Cebrâil aleyhisselâmın bir sayhası ve bir zelzeleyle onların 
hepsini helâk etti. Hepsi yok oldular. Sanki onlar o beldede yaşamamışlardı. Hz. Şuayb ve ona inananlar kurtulmuş-
lardı.

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
2. Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.
3. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
4. Feveylün lilmusallîn.
5. Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.
6. Ellezînehum yurâûne
7. Ve yemneûnel mâûn.

         

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o yetimi itip kakar.
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4-5. Namazlarında gaflet içinde olanların vay hâline!
6. Onlar gösteriş yaparlar.
7. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.

• Kur’an-ı Kerim’in 107. suresi olan Ma’ûn Suresi, adını son ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen “mâ’ûn” 
kelimesinden almıştır.

• Yedi ayetten meydana gelmiştir.
• Kur’an-ı Kerim’in sonlarında bulunan kısa surelerdendir.
• Ma’ûn Suresinde, hesap gününü inkâr eden, yoksulu doyurmayan, ibadetlerini bilinçsizce, gösteriş için yapan 

insanlardan bahsedilmiştir.

 

       4. KONU: HZ. ŞUAYB (a.s.) ve MA'UN SURESİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA
4. FASİKÜL

 
         Hazırlayan
Onur Yiğit (Onur Hoca)



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)   Hz. Şuayb hangi kavimlere peygamber olarak 
gönderilmiştir?
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 b)   Mâ’ûn Suresinin konusu nedir, açıklayınız?
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........................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Ma’ûn Suresi Bakara Suresinde geçen bir duadır.

D Y

Ma’ûn Suresi Kur’an-ı Kerim’in 107. Suresidir.

Mâ’ûn Suresinde hesap gününü inkar eden, yetimi dışlayanlardan bahsedilir.

Hz. Şuayb Peygambere inanmayan kavmini Yüce Allah cezalandırmıştır.

Ma’ûn Suresi Kur’an-ı Kerim’in en son suresidir.

3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 
yardım

gösteriş
Mâ’ûn

Hz. Musa
Kutsal kitap

yedi

 a)   Mâ’ûn Suresi adını, son ayetinde geçen ve “………….” anlamına gelen mâ’ûn kelimesinden almış-tır.

 b)   …………….. Suresinin ilk ayetinin anlamı “Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?” şeklinde baş-
lamaktadır.

 c)   Hz. Şuayb kızlarından birini ………………… ile evlendirmiştir.

 d)   Mâ’ûn Suresinde, yardıma engel olan, ibadetlerini bilinçsizce …………….. için yapan insanlardan söz 
edilmiştir.

 e)   Yüce Allah'tan Şuayb (a.s)'a ayrı bir …………………….. gönderilmedi. O, Âdem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e 
indirilen sahifeleri okudu ve onlarla tebliğde bulundu.

 f)   Ma’ûn Suresi toplamda …………………. ayetten meydana gelmiştir.
4. Aşağıdaki sorulan cevaplarının karşısına evet ise “✓
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ETKİNLİKLER
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Hz. Musa, Hz. Şuayb’in damadı mıdır?

Mâ’ûn Suresinde orucun nasıl tutulacağından mı bahsedilir?

Mâ’ûn Suresi Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi midir?

Hz. Şuayb balığın yuttuğu halde ölmeyen peygamber midir?

Hz. Şuayb’in kardeşi Hz. Musa mıdır?

Hz. Şuayb kardeşleri tarafından kıskanıldığından kuyuya mı atılmıştır?

Hz. Şuayb Yüce Allah’ın insanlar için gönderdiği son peygamber midir?

Mâ’ûn Suresi yedi ayetten mi meydana gelmiştir?

Mâ’ûn Suresi başında besmele ile mi başlamaktadır?

Mâ’ûn Suresinde kıyametin alametlerinden mi bahsedilir?

Hz. Şuayb’e yeni bir ilahi kitap verilmemiş midir?

Mâ’ûn Suresi Kur’an-ı Kerim’in sonlarında bulunan kısa surelerden midir?

5. Aşağıda Mâ’ûn Suresindeki boşlukları yanlardaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.
 

 Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Eraeytellezî …………..biddîn. 

 2. Fezâlikellezî yedu’ul………... 
3. Velâ yehuddu alâ taâmil……... 

 4. Feveylün………………. 
5. Ellezînehüm an …………………. sâhûn. 

 6. Ellezînehum ………….. 
 7. Ve yemneûnel mâûn.

yükezzibü

yetîm

lilmusallîn salâtihim

yurâûne

miskîn

 
         Hazırlayan
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ETKİNLİKLER



1. “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi 
ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin ondan 
başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir 
delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların 
eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yer-
yüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan (in-
san)lar iseniz böylesi sizin için daha iyidir!... Ve her 
yolun başına oturup da tehdit ederek insanları 
Allah yolundan çevirmeğe ve O (Allah yolu)nu eğ-
riltmeye çalışmayın. Düşünün siz az idiniz, O sizi 
çoğalttı ve bakın bozguncuların sonu nasıl oldu!... 
Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilene inan-
mış, bir kısmı da inanmamış ise, Allah aramızda 
hükmedinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin 
en iyisidir” (A’raf suresi, 85-87. ayetler).

 Bu ayetlerde Hz. Şuayb’le ilgili olarak; 
  I. İnsanları Allah’a kulluğa çağırmıştır.
  II. Medyen Halkına peygamber olarak görevlen-

dirilmiştir.
 III. İnsanlara gönderilen son peygamberdir.
 Ifadelerinden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I B) I ve II
 C) I ve III D) II ve III

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Mâ’un Suresi-
nin anlamı içinde yer almaz?

 A) “Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?” 
 B) “Namazlarında gaflet içinde olanların vay ha-

line!”
 C) “O hiçbir şeye muhtaç değildir.”
 D) “Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.”

3. 
“Dini (hesap gününü) yalanlayan› 
gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. 
Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 
Namazlar›nda gaflet içinde 
olanlar›n vay hâline! 
Onlar gösteriş yaparlar. 
Ufac›k bir yard›ma dahi 
engel olurlar.”

 Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya anlamını yazdığım sure han-
gisidir?” sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğ-
ru cevap vermiştir?

 

Kureyş Suresi

İhlas Suresi
A)

Ma’ûn Suresi
B)

C) Fil SuresiD)

4. (A) Ma’ûn Suresinde Allah’a tevekkül edilmesi ge-
rektiğinden bahsedilir.

 (B) “Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygam-
ber Hz. Yusuf’tur.

 (C) “Kur’an-ı Kerim’in 107. suresi Mâ’un Suresidir.
 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan de-

ğerlendirmelerden hangileri doğrudur?
  I. (A) doğrudur.
  II. (B) yanlıştır, (C) doğrudur.
  III. (C) yanlıştır.

 A) Yalnız I B) Yalnız II
 C) Yalnız III D) I ve III
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KONU KAVRAMA TESTİ-1



5.  I. Ma’ûn Suresinde Hz. Yusuf’un hayatı mı anla-
tılmaktadır?

  II. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir sure midir?
 III. Anlamında ibadetlerinde gösteriş yapanlardan 

bahsedilir mi?
 IV. Ma’ûn Suresi yedi ayetten mi meydana gelmiş-

tir?
 Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Sadettin’e yukarıda 

Ma’ûn Suresiyle ilgili sorular sorarak sözlü yap-
maktadır. Sadettin her bir doğru cevabından 25 
puan alacaktır. 

 Buna göre Sadettin, yukarıdaki soruların tümü-
ne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam 
kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C)  50 D) 25

6. Aşağıdakilerden hangisi Mâ’un Suresinde bah-
sedilen konulardan biridir?

 A) Cennet ve cehennemdeki insanların durumun-
dan haber verilmektedir.

 B) Peygamberlerin getirdiklerini yalanlayan insan-
ların ahiretteki durumundan bahsetmektedir.

 C) İbadetlerini gösteriş için yapan insanlardan söz 
edilmiştir.

 D) Haccın kişinin dini hayatına katkılarından söz 
edilmektedir.

7. 
Firavun’a isyan ettiği için uzun yıllar 
onun tarafından hapse atılmıştır. 

Kur’anda adı geçen peygamberlerden-
dir.

 Tabloda Hz. Şuayb ile ilgili yer alan bilgilerden 
doğru olanların karşısına ‘’✓’’ yanlış olanların kar-
şısına ise ‘’X’’ işareti konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme han-
gi seçenekte verilmiştir?

 
 A) 

✓

✓

 B) 
✓

✘

 C) 
✘

✓

 D) 
✘

✘

8. “Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? İşte 
o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik et-
mez. Namazlarında gaflet içinde olanların vay 
hâline! Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma 
dahi engel olurlar.” (Mâ’un Suresi, 1-7. ayetler)

 Mâ’un Suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

 A) İnanç duygusunun insanın doğasında var ol-
duğu vurgulanır.

 B) Namazın nasıl kılınacağını detaylı bir şekilde 
anlatır.

 C) Bazı kimselerin yetimlere kötü davrandığı, 
yardımlara engel olunduğundan bahseder.

 D) Peygamberlerini dinlemeyen toplumların Allah 
tarafından helak edildiğini konu edinir.

9. Kur’an’da farklı ayetlerde ismi geçmektedir. Med-
yen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. 
Bu iki şehirde ayrı ayrı mücadelede bulundu. Bu 
iki toplumla yaptığı mücadelesi, çeşitli ayetlerde 
geçmektedir.

 Yukarıda Hz. Şuayb ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 Buna göre bu paragrafta aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur?

 A) Kendisini dinlemeyen kavmi Allah tarafından 
cezalandırılmış mıdır?

 B) Verdiği mücadele ayetlerde anlatılmış mıdır?
 C) Hangi şehirlere peygamber olarak gönderilmiş-

tir?
 D) Hz. Şuayb’in Kur’an-ı Kerim’de adı geçmekte 

midir?
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1. Kapıyı, evreni oluşturan varlıkların da sonlu oldu-
ğunu vurgulayan ayetin yazılı olduğu anahtar aç-
maktadır.

 

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi 
ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre 
yazılmıştır...”

“…(Güneş ve Ay’dan) her biri, 
belirlenmiş bir süreye kadar 
hareketlerini sürdürürler…”

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonun-
da bize döndürüleceksiniz.”

“Kıyametin ne zaman kopacağı 
hakkındaki bilgi, ancak Allah ka- 
tındadır…”

 Buna göre, hangi anahtar kapıyı açar?

 
A)

C)

B)

D)

2.   
Çalışıp elimizden geleni yapmalıyız

Allah’ın yardımına inanmalı ve O’na güvenmeliyiz

Rızıklardan yararlanmak için çaba göstermeliyiz

Allah'a inandığımız ve güvendiğimizde çalışma-
mız gerekmez

 Tabloda “tevekkülle” ilgili olarak hangi renkte-
ki kutucuktaki ifade yanlıştır?

 A) Turuncu B) Mavi 
 C) Yeşil D) Gri

3. 

Sayısız faydaları bulunan atmosfer 
tabakası, içerdiği oksijen sayesinde 
gök taşlarının sürtünmeyle yanma- 
larını sağlayarak Dünyamızı büyük 
tehlikelerden de korunmaktadır. El- 
bette ki bu sistem ................. .

 Metindeki noktalı yerler aşağıdakilerden han-
gisi ile tamamlanabilir?

 
 A) Kendiliğinden oluşmuştur.
 B) Allah'ın üstün yaratışı sayesinde var olmuştur.
 C) uzun bir süreç içinde aşamalı olarak gerçek-

leşmiştir.
 D) insan etkisiyle oluşmuştur.

 

4. 

“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan 
gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa 
gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar 
gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her 
şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır.”

 
Verilen ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile 
ilgilidir?

 
 A) Biyolojik ve toplumsal yasalar
 B) Fiziksel yasalar
 C) Biyolojik yasalar
 D) Toplumsal yasalar
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5. 

 Bir insanın kendi isteğiyle 
yalnızca Allah rızası için yap- 
tığı her türlü iyilik ve yardıma 
✿ denir.

 

 

Bilgilerdeki "✿" olan  yere hangi kavram yazıl-
malıdır?

 A) sadaka B) zekât
 C) oruç D) namaz 

6. 
Nisap

Fitre

Sa’y Tavaf

Sadakayı 
cariye

 Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi zekât 
ile ilgili bir kavramdır?

 A) 5  B) 3 C) 2 D) 1

7. 
Zekât vermenin şartları 

nelerdir?

? ? ?
 Şemada “?” Işaretli yerlere aşağıdakilerden 

hangisi getirilemez?

 A) Dinen zengin sayılmak
 B) Ergen ve akıllı olmak
 C) Sağlıklı olmak
 D) Hür olmak

8.  I. Zekât insanı bencillikten kurtarır.
  II. İnsanı cömertliğe alıştırır.
  III. Toplumdaki tüm yoksulların zengin olmasını 

sağlar. 
  IV. Zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin 

önlenmesinde yardımcı olur.
 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han-

gisi zekâtla ilgili doğru bir ifade değildir? 

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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9. Aşağıdaki öğrenciler birbirlerine sorular sor-
maktadır.

 Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkada-
şının sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

 

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Mâ’ûn Suresinde 
kurban ibadetin-
den mi bahsedilir?

Hz. Şuayb Kur’an’da 
ismi geçen peygam-
berlerden midir?

Mâ’ûn Suresi tek 
ayetten mi oluşmakta-
dır?

Hz. Şuayb ateşin 
yakmadığı peygamber 
midir?

A)

B)

C)

D)

10. 

Sadece namazlarda okunan bir 
duadır.

Kur’an-ı Kerim’deki kısa sureler-
den bir tanesidir.

Selim

Elif

 8. sınıf öğrencileri Selim ve Elif’in “Ma’ûn Sure-
si” konusuyla ilgili ifadeleri için aşa-ğıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

Selim Elif

A) Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır

C) Yanlıştır Yanlıştır

D) Yanlıştır Doğrudur

11. 
Hz. Şuayb Kur’an’da kıssası olan 
bir peygamber midir?

Hz. Şuayb Hz. Yusuf’un babası 
mıdır?

Hz. Şuayb Hz. Musa’nın 
kayınbabası mıdır?

 

Yukarıda sorulardan cevabı “Evet” olanların ba-
şına ✓ işareti konulursa aşağıdakilerden han-
gisi oluşur?

 

 

A) B) C) D)

4

4

4

4 4

4

4

4

4

1. B 2. C 3. B 4. B 5. B 6. C 7. C 8. C 9. A

1. D 2. D 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. C 9. D 10. D 11. A

Test-1 Cevaplar:

Test-2 Cevaplar:
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