
1- İSLAM AKAİDİ DERSİNE GİRİŞ 

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR  Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL  İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 

 

1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri 

yuvarlak içine al. 

a- Akaid (العقيدة) 

b- Tevhid (التوهيد) 

c- Kelam (الكالم) 

d- Akıl (العقل) 

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla. 

3- Cümleleri dinle ve sonra doğru cevabı seç. 

السالمية االعقيدة   (İslam Akadi) 

الكالم علم    (Kelam İlmi) 

السليم العقل   (Akl-i Selim) 

السليمة الحواس   (Duyu Organları) 

4- Aşağıdaki parçayı oku. 

Akaid, imanın kalpte sübut bulmasıdır. Mümin, imanında 

şüphe duymadan inanan kimsedir. Eğer şüphe varsa o 

münafıklardandır. 

Tevhid ilmine delalet eden ilme kelam ilmi denildiği gibi, 

Akaid ilmine de tevhid ilmi denir. 

Kelam ilmi, sağlam İslam akaidini anlatır. 

İbn-i Asakir şöyle dedi: “ Kötülenen söz, kitap ve sünnete 

aykırı olan bidat ehlinin sözüdür. Kelam ilmi ise, kitap ve 

sünnete uygundur. Akıl ve ibretle açıklanır ve övülür. 

(İftiracıların Yalanlarını Açıklar -358) 

Akaid ilminin kaynağı, kitap, sünnetten doğru haberler ve 

doğru imana yönelten aklı selimdir. 

Bu ilim, Allah’ın sıfatları (İlahiyyat), Peygamberler (Enbiyalara 

İman), Ahiret, (son gün) konularını öğretiyor. 

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla 

(BU ALIŞTIRMADA SORULAR 

CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER PARÇADAN 

ÇIKARILABİLİR.) 

 

a- İslam akaidini tarif et. 

b- Kelam ilmini tarif et. Kötülenen söz nedir? Övülen 

söz nedir? 

c- Akaid ilminin mastarları nedir? 

d- Akaid ilminin konuları nelerdir? 

 

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin 

önüne (×) işareti koy. 

a- Münafık, iman hükümlerinde şüphesi olan kimsedir. 

(✓) 

b- Aklı selim, sahih imana yöneltir. (✓) 

c- Akaid ilmi; namaz, oruç, zekat ve hacc hükümlerini 

öğretir. (×) 

d- Akaid, kalpte sübut bulan imandır. (✓) 

 

 

 

7- Dil Bilgisi 

Birinci olarak – Aşağıdaki cümleleri düşün. 

a- Allah-u Teala şöyle buyurdu. “…Ateş tam çevresini 

aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de 

onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde 

bırakıverir.” (Bakara – 17) 

b- Mümin, imanında şüphesizce Allah’ın ve onun 

resulünün emrettiği gibi inanan kimsedir. Eğer onda 

şüphe varsa, o münafıklardandır. 

c-  Ahmet, sınavın zor olacağını zannetti. Sınav 

olduğundan daha kolay geldi. 

 

DİKKAT ET 

Sahih Fiil: Asıl olan harflerinde illet harfi bulundurmayan 

fiildir. Elif, Vav, Ya 

Örneğin: Ders yaptı, Yazdı, Oynadı, Ezberledi, Okudu, Yedi, 

Şüphe duydu, Haccetti 

İkinci Olarak – Aşağıdaki cümleleri düşün. 

a- Akaid, kalpte sübut bulan imandır. Örneğin: 

İnsanları etrafında topladı, sabit kıldı ve ve 

değişmedi. Allah şöyle buyurdu: “İman edenler 

ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan…” (Hucurat 

– 15) 

b- Allah şöyle buyurdu: “İnsana bir zarar dokunduğu 

zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır.” (Zümera – 

8) 

c- Allah şöyle buyurdu: “Münafıkların durumu ise tıpkı 

şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, 

“İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben 

senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan 

Allah’tan korkarım” der.” (Haşr – 16) 

 

DİKKAT ET 

Mu’tel Fiil: Asli harflerinden bir tanesi illetli olan fiildir. 

Örneğin: Durdu, Söz verdi, Ulaştı, Uyudu, Sattı, Oturdu, Attı, 

Yürüdü, Koştu. 

Nahvin Özeti 

Fiil iki çeşittir: Sahih ve Mu’tel 

Sahih Fiil: Asıl olan harflerinde illet harfi bulundurmayan 

fiildir. 

Mu’tel Fiil: Asli harflerinden bir tanesi illetli olan fiildir. 

8- Parçayı dinle ve boşluklara uygun kelimeleri 

yerleştir. 

Akaid meseleleri, Müslümanların inancında (االيمان) vaciptir. 

Allah’a iman, onun isimlerini ve sıfatlarını (صفاته) bilmek, 

kadere (القدر), hayır ve şerre inanmak gibi. 
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9- Parçayı ikinci kez dinle. Sonra sahih ve mu’tel 

fiilleri çıkar. Aşağıdaki cetvelde sınıflandır. 

ALIŞTIRMADA YANLIŞLIK VAR. DOĞRUSU: 

المعتلة االفعال الصحيحة االفعال   

 عقد سال

 سلم وجب

 عرف امن

 قدر 

 

10- Kelimeleri tarif edildiği gibi birleştir. Sonra 

örnekteki gibi özel yerine yaz. 

a- Akaid, Müslümanların iman etmesi gereken dini 

ilimlerin hükümleridir.  (a-5) 

b- Kelam ilmi, sağlam islam akaidini anlatır. (b-3) 

c- Münafık, iman hükümlerinde bazı şüpheleri 

bulunan kimsedir. (c-1) 

d- Mümin, akaid konularının tamamına şüphesizce 

inanan kimsedir. (d-2) 

e- Allah’a iman, varlığını ve sıfatlarını kabul etmektir. 

(e-4) 

 

11- Resimlere uygun olan sahih veya mu’tel fiili 

seç 

a- Osman, kaldırımda yürüyor. (  
 (يمش 

b- Halime, aynanın önünde duruyor. (تقف) 

c-  Halit, elma yiyor. (ياكل) 

d- Ahmet, yatakta uyuyor. (ينام) 

 

12- Aşağıdaki sahih ve mu’tel fiileri kullanarak 

faydalı cümleler yaz. 

a- القران هللا يحفظ  

b-  
 
ج
ُ
ح
َ
الكعبة أحمد ي  

c- قلم   كريم أخذ  

d- لهمن    إىل كمال وصل  

e- سيارته محمد باع  

f-   المدرسة إىل عل   سع  

 

13- Aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanarak, Arap 

dilindeki fiilin kısımlarını arkadaşlarınla tartış. 

(BU ALIŞTIRMA YAPILMAMIŞTIR.) 

Zaman, Olay, Tam, Yarım, Sahih, Mu’tel 

14- Aşağıdaki ayette geçen fiilleri arkadaşlarınla 

sözlü olarak tartış. 

Allah şöyle buyurdu: “O Rahman’dır. Kur’an’ı öğretti. İnsanı, 

O yarattı. Ona beyanı O, öğretti. Güneş ve ay hesaplardadır. 

Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de (Allah’a) secde ederler. Ve sema; 

onu yükseltti. Mizanda (ölçmede) haddi aşmayınız. Ve vezni 

(tartmayı), adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin.” ( Rahman: 

1-9) 

 

 

 


