
İLAHİYAT 

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

 

1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri 

yuvarlak içine al. 

a- Vahdaniyet (وحدانية) 

b- Yalnızca O (وهده) 

c- Ortaklık (شرق) 

d- Has Kılanlar (مخلصين) 

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla. 

3- Cümleleri dinle ve sonra doğru cevabı seç. 

a- االسالم (Allah katında tek din İslam’dır) 

b- ديننا (Dinimiz teklik dinidir) 

c- الدين (Dini Allah'â has kılarlar) 

d- احدا (Onunla birlikte başkasına kulluk etmezler) 

 

4- Aşağıdaki parçayı oku. 

_ Selamun aleyküm Abdurrahman. Allah seni hayırlı kılsın. 

Tevhid ilmi ödevini yazdın mı? 

_ Ve aleyküm selam Evet. Allah’a çok şükür. Vahdaniyyet 

dersini de okudum. 

_ Allah’ın birliği ne anlama gelir? 

_ Özetle, Allah’tan başka ilah yoktur ve onun ortağı yoktur. 

Allah şöyle buyurdu “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has 

kılarak, O’na kulluk etmeleri,emredilmişti. “(Beyyine – 5) 

_ Dini Allah’a has kılarlar: Yalnızca ona kulluk etmek ve 

başkasına kulluk etmemektir. 

_ Bu doğru. Dinimiz teklik dinidir. Gerçek dindir. Allah şöyle 

buyurdu. “ Allah katında tek din İslam’dır.” (Al-i İmran -19) 

 

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla 

(BU ALIŞTIRMADA SORULAR 

CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER PARÇADAN 

ÇIKARILABİLİR.) 

 

a- Tevhid ilmindeki ilahiyat dersinin en önemli 

konularını açıkla 

b- Vahdaniyyeti tanımla. Kur’an’dan da bir delil söyle. 

c- “Dini yalnızca ona has kılarlar” Allah’ın sözünü 

açıkla 

 

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin 

önüne (×) işareti koy. 

a- İlahiyat dersinde Allah’ın sıfatlarını işleriz. Onlardan 

birisi de Birlik  (✓) 

b- Allah birdir, tektir. (✓) 

c- Dini yalnızca ona has kılarlar Yani iyilik yaparlar. (×) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Diyalogtan örnekteki gibi iki tane sahih fiile, iki 

tane de mutel fiile örnek ver. 

 (Mutel Fiil )   قال     حي  ( Sahih fiil )    قرا       كتب

8- DİL BİLGİSİ 

Birinci olarak – Aşağıdaki ifadeyi incele ve hatırla. 

Ahmet kitabı koydu ve öğrencilere ilahiyat dersini 

öğrencilere açıklamaya başladı. 

HATIRLA VE DİKKAT ET 

 Sahih Fiil: Aslında üç illet harfinden birinin olmamasıdır. 

Buna örnek:  Başladı, Açıkladı, Ders gördü, Şüphe etti. 

İllet Harfleri: ELİF, VAV ve YA 

İkinci Olarak – Aşağıdaki cümleleri incele. 

a- Allah şöyle buyurdu.”Allah, Ben ve elçilerimin 

kesinlikle galip geleceğini yazdı” (Mücadele - 21)   

 fiili Sahih fiil ( كتب)

b- Allah şöyle buyurdu. “Sayamayacağınızı bildi ve sizi 

affetti.” (Müzzemmil – 20)  (علم) fiili Sahih fiil 

c- Allah şöyle buyurdu. “Birisi gerçekleşecek azabı 

sordu.” ( Mearic – 1)  (سأل) fiili Sahih fiil 

d- Evet ilahiyat dersini de okudum (قرأت) fiili Sahih fiil 

e- Allah şöyle buyurdu “İnsana bir zarar 

dokunduğunda ondan af dileyerek dua eder.” 

(Zümer – 8)  (مس) fiili sahih fiil 

f- Allah şöyle buyurdu.” Denizde bir zorluk geldiğinde 

Allah dışında dua ettikleriniz kaybolur gider” (İsra – 

 fiili sahih fiil (ضل) (67

g- Peygamber insanları üç sene boyunca gizlice 

çağırmaya devam etti. (ظل) fiili sahi fiil 

 

DİKKAT ET 

Sahih fiil üç çeşittir. 

Mehmuz: Asli harflerinden birisi hemzeli olan fiildir. Buna 

örnek: (Aldı, Yedi, Başladı) 

Mudaaf: İkinci ve üçüncü harfleri birbirine idğam edilen 

(şeddeli olan) fiildir (Şiddetlendi, Saydı, Uzattı, Zannetti, 

Reddetti.) 

Salim: Aslında hemze ve şeddeli harf olmayan fiildir. (Ders 

yaptı, oynadı, ezberledi, oturdu) 

 

Nahvin Özeti: 

Sahih Fiil: Aslında üç illet harfinden olmayan fiildir.  ELİF, VAV 

ve YA Bunun da üç kısmı vardır. 

Mehmuz: Asli harflerinden birisi hemzeli olan fiildir. 

Mudaaf: İkinci ve üçüncü harfi şeddeli olan fiildir. 

Salim: Aslında hemze ve şedde olmayan fiildir.  

 

 



İLAHİYAT 

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

 

9- Parçayı dinle ve boşluklara uygun kelimeleri 

yerleştir. 

İlahiyyat dersinde Kur’an-ı Kerim’den bahsedilir. Çünkü, 

Allah’ın kelamıdır.( كالم  ) ve Allah’ın kelamı (كالم) onun 

sıfatlarındandır. Kaza (القضاء) ve kader de böyledir. Çünkü 

kaza ve kader Allah’ın ilmidir ve Allah’ın ilmi, Allah’ın 

sıfatlarındandır. (صفاث) 

10- Parçayı ikinci kez dinle. Sonra mutel ve sahihi 

fiili üç bölümüyle çıkar ve sonra tabloda 

sınıflandır. 

 المعتل وجب رضي دعا
 السالم علم عرف ترك

  YOK المضعف 

 المهموز قرأ  

 

11- Aşağıdaki cümleleri düzenle ve sonra onları 

tekrar yaz. 

a- Aynı zamanda kitaba ve kadere imandır. (4) 

b- İman aynı zamanda sıfatlarına da inanmaktır. (2) 

c- Hayrin ve şerrin olduğuna (5) 

d- Allah’a iman, varlığına imandır (1) 

e- Güç, duyma, görme ve ilim gibi. (3) 

 

12- Resmi anlatan doğru fiili seç ( Biniyor, Çiziyor, 

Geçiyor, bahsediyor) 

a- Ressam, güzel bir tablo çiziyor. (يرسم) 

b- Ahmet, arkadaşına vahdaniyetten bahsediyor. 

 (يحدث)

c- Adam arabaya biniyor. (يركب) 

d- Ali yoldan geçiyor. (يقطع) 

 

13- Aşağıdaki fiilleri üzerindeki değişikliklere 

dikkat ederek, muzari ve emre çevir. 

 الماي المضارع االمر
 قرأ يقرأ اقرأ
 بدأ يبدأ أبدأ
 أخذ بأخذ خذ
 أكل يأكل كل
 رد يرد اردد
 شد يشد شد

 

14- Aşağıdaki cümlelerden anlamlı cümleler yaz. 

a- عقد احمد أجتماعا 
b- علم احمد جواب 

c- اخذت قلمي 
d- قرأت هذا الكتاب 
e- عد احمد الكتب 

 

 

 

 

 

 

15- Sahih fiilin üç çeşidini de kullanarak 

arkadaşlarına Allah’ın varlığından ve bütün 

kemal sıfatlarından bahset.  (BU ALIŞTIRMA 

YAPILMAMIŞTIR.) 

 

16- Sahih fiilin üç çeşidini kullanarak vahdaniyet 

sıfatını ve onun delilini arkadaşınla tartış. (BU 

ALIŞTIRMA YAPILMAMIŞTIR.) 

 

17- Aşağıdaki ayetlerde geçen fiilleri 

arkadaşlarına tartış. 

Yüce Allah şöyle buyurdu. 

“Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı 

Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne 

de bir yardımcı vardır.” (Bakara – 107) 

“Yoksa daha önce Mûsâ’nın sorguya çekildiği gibi, 

siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi 

istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık 

doğru yoldan sapmış olur.”  (Bakara – 108) 

“Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten 

sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, 

imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz 

şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye 

kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her 

şeye hakkıyla yetendir.” (Bakara – 109) 

 المعتل السالم المضعف المهموز
 قال تَْعلَمْْ تُِريدُونَْ تَْسأَلُواْْ
 تَبَي نَْ يَتَبَد لِْ َضلْ  سُئِلَْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


