
BİR SURE TANIYORUM: ASR SURESİ 

Okunuşu  Anlamı  Mesajı  Değerlendirme  Etkinlik  

Gösteriyi bitir 



Okunuşu 

ِن  ْحمه ِ الرَّ
ه
۪حيمِ ِبْسِم ّللٰا الرَّ  

ِانَّ اْْلِْنَساَن َل۪في  ﴾٢﴿ َواْلَعْصِر   ﴾ 1﴿

َمُنوا َوَعِملُوا  ﴾٣﴿ ُخْسر    ِاْلَّ الَّ۪ذيَن اه

الَِحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ  الصَّ

ْبرِ   َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-
Rahîm. 
1- Vel'asr. 
2- İnnel'insâne lefî husr. 
3- İllellezîne âmenû ve 
amilûssâlihâti vetevâ 
savbilhakkı vetevâ 
savbissabr. 

Ana Sayfa 

Kur’an-ı Kerim’de bul 



Asr Suresinin Anlamı 

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

•1- Asr´a yemin olsun ki, 

•2- insan mutlaka bir ziyandadır. 

•3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye 
edenler bunun dışındadır. 

 
Ana Sayfa 



Asr Suresinin Mesajları 

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

•1- Asr´a yemin olsun ki, 
•2- insan mutlaka bir ziyandadır. 
•3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye 
edenler bunun dışındadır. 

 

Ana Sayfa 

Asr suresine göre bir Müslümanın sahip olması gereken temel özellikler nelerdir? Maddeler halinde yazalım 



İ 

Asr Suresinin Anlamında Geçen 
Kelimeleri yandaki bulmacada bulalım 
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ASIR (YÜZYIL) 

Bu kelimeler bize Asr suresiyle ilgili hangi mesajları vermektedir? 

Ana Sayfa 



Ana Sayfa 



Hikayenin 
sonundaki 

soruyu 
cevaplayınız 

Hikaye ile Asr 
suresinin 

anlamı arasında 
nasıl bir ilişki 

vardır? 

Hikayeye 
göre 
sabır 

nedir? 

Hikayenin 
başlığı ne 
olabilir? 

 

 
Hikayenin 

ana 
konusu 
nedir? 

 

Hikayeye göre cevapları defterimize yazalım 

1 

2 
3 

4 
5 

Ana Sayfa 



1. Asr suresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Asr; zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. 

B) Bu surede iman, salih amel; hakkı ve sabrı tavsiye edilmektedir. 

C) Asr suresi 3 ayettir. 

Ana Sayfa 

D) Asr suresi Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. 
  

Değerlendirme 

Asr suresi Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. 



I-Sabır; hüsrandan kurtulmanın bir şartıdır.  

II- Müslümanlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeliler.  

III-Salih amel kişiyi kurtuluşa götürür. 

2. Asr suresinde yukarıdaki mesajlardan hangileri geçmektedir? 

B) II, III 

C) II, I 

D) III,I 

Ana Sayfa 

A) I, II, III 
  



Değerlendirme 

3. Kâfirlerin yaptığı iyi ameller de salih ameldir. 

Doğru-Yanlış 

Doğru D 

Yanlış Y 

Ana Sayfa 



4. Asr suresine göre hüsrana uğramayan insanların sahip 
olması gereken özellikler hangi sıra ile verilmiştir? 

A) İman-Salih amel-Sabır-Hakkı tavsiye 

B) İman-sabır-Hakkı tavsiye-Salih amel 

D) İman-Sabır-Salih amel-Hakkı-tavsiye 

Ana Sayfa 

C) İman– Salih amel – Hakkı tavsiye- Sabrı tavsiye 
  



Değerlendirme 

İllellezine _________ ve amilü’s _______ ve tevâsav 

bi’l ____________ ve tevâsav bi’s _________. 

5: Boşluk doldurma 

Ana Sayfa 

sâlihâti âmenû sabr  hakkı  

  



6. Asr suresine göre aşağıdakilerden hangisi ziyanda (zararda 
olmayan) ve kurtuluşa erecek insanların özelliklerinden 
değildir?  

 A) İman edenler 

C) Sabrı ve hakkı birbirlerine tavsiye edenler  

D) Salih amel yapanlar 

Ana Sayfa 

B) Merhamet edenler 
  



Değerlendirme 

• Asr suresindeki dört özellik insan, hayatına uygularsa 
dünya ve ahirette kurtuluşa ulaşır. 

7. Doğru-Yanlış 

Yanlış Y 

Doğru D 

Ana Sayfa 



Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken 
Mutlaka sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden ? 
Çünkü meknun o büyük sûrede esrârı felâh 
Başta iman-ı hakikî geliyor sonra salâh 
Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık 
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık” 
M.Akif Ersoy (Safahat İstanbul 1944 s,419 )  

8. M. Akif Ersoy bu şiirine göre Asr suresiyle ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Asır suresinde insanın kurtuluşa götüren dört özellikten söz edilmiştir. 

B) Kurtuluşa götüren özelliklerden bir de sebattır. 

C) Ashab karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr süresini okumadan  ayrılmazlarmış. 

Ana Sayfa 

D) Kurtuluşa götüren ilk özellik sabırdır 
  



Asr suresindeki boşluğa hangi kelime gelmelidir? 

1-                 ´a yemin olsun ki, 2- insan mutlaka bir ziyandadır. 

zaman Allah Kur’an Asr 

Ana Sayfa 



Asr´a yemin olsun ki, 

insan mutlaka bir ziyandadır. 

Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) 
işleyenler, 

«İnnel'insâne lefî husr.» 
Bu ayetin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

Ana Sayfa 


