PEYGAMBERLİK
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri
yuvarlak içine al.
abcd-

İlahiyat ()االلوهية
Peygamberlik ()النبوة
Vahiy ()الوحي
Peygamberler ()النبيين

7- Sahih fiilin üç çeşidi vardır. Bütün çeşitlerini
örneklerle birlikte parçadan hatırla.

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla.
3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
a- ( )النبيينPeygamberlerin sonuncusu
b- ( )خلقاAhlak yönünden en güzeli
c- ( )رسولAllah’ın Resulü
d- ( )صفاتPeygamberlerin sıfatları
4- Aşağıdaki parçayı oku.
Peygamberlik konusu tevhid ilminin ikinci konusudur. Onda,
nübüvvetin anlamı, peygamberlerin isimleri, vahyin anlamı
ve peygamberlerin sıfatları vardır. Resul, Allah’ın ona tebliği
emrettiği ve şeriatı vah yettiği kişidir.
Bizim Peygamberimiz (sav), nebilerin ve resullerin
sonuncudur. Allah şöyle buyurdu. “ Muhammed, sizin
adamlarınızdan birisi değildir. Fakat Muhammed, Allah’ın
resulü ve peygamberlerin sonuncudur.”. (Ahzab – 40) Buhari
ve Müslim Peygamberin sözünü rivayet etti: “Ben
Peygamberlerin sonuncusuyum.”
Resullerin onları diğerlerinden ayıran sıfatlar vardır. Sabuni
dedi ki: “Peygamberlerde, onu diğerlerinden farklılaştıran
özellikler olmalıdır. Bu sıfatlarla yarattıkları ile Allah arasında
elçi olmaya layık olurlar. Bu sebeple dönemlerinin
yaşayanlarının en zekileri olurlar.” (El-Bidayet-ü min elKifaye – 95)
Bütün peygamberlerin beş sıfat ile nitelendirildiklerine
inanmamız gerekir. Bu; Güvenirlik, Doğruluk, Zekilik,
Günahsızlık ve kendisine emredileni tebliğ etmek.
5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla
(BU ALIŞTIRMADA SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR. CÜMLELER PARÇADAN
ÇIKARILABİLİR.)
a- Resül kavramını tanımla ve Peygamberimiz
Muhammed (sav)’in son peygamber oluşunun
delilini söyle.
b- Onlarda olması gereken peygamberlerin sıfatlarını
say.
6- Boşlukları uygun kelimelerle doldur.
a- Peygamberlik dersinde resülün ( )الرسولanlamını ve
onlarda olan peygamberlik sıfatlarını ()صفات
öğreniriz.
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b- Peygamberimiz Muhammed (sav), resüllerin ve
peygamberlerin sonuncudur ()خاتم.

المثال
أمر
يختص
نعتقد

نوع الفعل الصحيح
المهموز
المضعف
السالم

8- DİL BİLGİSİ
Birinci olarak – Aşağıdaki cümleleri incele ve hatırla.
a- Allah şöyle buyurdu. “De ki: “Allah’a ve
Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse
şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.” (Ali İmran -32)
( )وضعتهاMutel fiil
b- Allah şöyle buyurdu. “Allah’ın emri gelecektir. Artık
onun acele gelmesini istemeyin.” (Nahl – 1)
( )اتيMutel Fiil
c- “Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul
etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar
gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış,
böylece Allah’(ın azabın)dan yine O’na sığınmaktan
başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski
hâllerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de
kabul etti. “ (Tevbe -118)
( )ضاقت, ( )تابMutel Fiil
HATIRLA VE DİKKAT ET
Mutel Fiil: Asli harflerinden birisi illetli harf olan fiildir.
Örneğin: Durdu, söz verdi, ulaştı, söyledi, sattı, oturdu, attı,
yürüdü, koştu.
İkinci Olarak – Aşağıdaki cümleleri incele.
a- Allah şöyle buyurdu: “Allah, yeri yaratıklar için var
etti.” (Rahman – 10)
( )وضعهاMutel fiil
b- …..
( )وعقتMutel fiil
c- Allah şöyle buyurdu: “Muhammed, sizin
adamlarınızdan birisi değildir. Fakat Muhammed,
Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncudur.”
(Ahzab -40)
( )كانMutel Fiil
d- Allah şöyle buyurdu: “Allah’ın doğru yola ilettiği
kimselerdir….” (Enam – 90)
( )هديMutel fiil
e- …
( )سعيMutel Fiil
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HATIRLA VE DİKKAT ET
Mutel fiil, üç kısmı vardır.
El-misal: İllet harfiyle başlayan fiildir. Örneğin: Durdu, Söz
verdi, ulaştı.
El-ecvef: Asıl harflerinden ikinci harfi illet harfi olan fiildir.
Örneğin: Söyledi, sattı, arttı, oturdu, döndü.
En-nakıs: Asıl harflerinden üçüncü harfi illet harfi olan
fiildir. Örneğin: Koştu, yürüdü, dua etti, yasakladı.

13- Aşağıdaki fiileri Mazi, muzari ve emirlerle
beraber kullanarak faydalı cümleler yaz.
االمر
جد
بع
اقضي

المضارع
يجد
يبيع
يقضي

الماضي
وجد
باع
قضي

الفعل
وجد
باع
قضي

14- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak peygamberlere
imandan bahseden bir paragraf yaz.

Nahvin Özeti:

يجب علي المسلم ان يأمن كل نبي و رسول و القرأن الن ارسل اللتبليغ

Mutel fiil: Asıl harflerinden birisi illet harfi olan fiildir ve üç
kısmı vardır.
El-misal: illet harfiyle başlıyorsa
El-ecvef: Asli harflerinden ikinci harfi illet harfiyse
En-nakıs: Asli harflerinden üçüncü harfi illet harfiyse

يتصفون بالمانة

9- Gelen parçayı dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) Allah’tan ona tebliğ
edilen her şey konusunda masumdur. ( ) َمعْصوم. Allah şöyle
buyurdu. “Battığı zamana yıldıza and olsun ki! Arkadaşınız
(Muhammed) sapmadı ve batıla inanmadı. O, nefis arzusu ile
konuşmaz. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen
bir vahiydir (ٌ)وحْ ي.
َ Onu kuvvetleri pek şiddetli olan (Allah)
öğretmiştir.” (Necm - 1/5)
Ümmet, risaletin iletilmesinde peygamberlerin masum
olduğu konusunda ittifak etti. Allah’ın onlara vahyettiği
hiçbir şeyi unutmazlar (س ْون
َ  )يَ ْن.
10- Parçayı ikinci kez dinle ve ondan mutel fiileri
çıkarıp cetvele yaz.
شاء
يوهي

أراد
غوي

قال
هوي

15- Aşağıdaki fiileri muzari ve emir haline çevir.
االمر
زد
امش
اقض
ارو
انو

المضارع
يزيد
يمشي
يقضي
يروي
ينوي

الماضي
زاد
مشي
قضي
روي
نوي

االمر
قف
عد
قل
قد
بع

المضارع
يقف
يعد
يقول
يقود
يبيع

الماضي
وقف
وعد
قال
قاد
باع

16- Aşağıdaki ayette geçen fiileri arkadaşlarınla
tartış. Mutel fiilin altına çizgi koy.
Allah şöyle buyurdu. “Battığı zamana yıldıza and olsun ki!
Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve batıla inanmadı ()غوي
(Nakıs Fiil). O, nefis arzusu (( )هويNakıs Fiil) ile konuşmaz.
(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen (( )يوحيNakıs
Fiil) bir vahiydir. (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip,
muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta
bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Sonra (ona)
yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan
mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece
Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” (Necm - 1/10)

المثال
االجوف
الناقص

11- Aşağıda gelen ayetleri dinle ve onlar hakkında
doğru mu yanlış mı diye hüküm ver. (DİNLEME
METNİ OLDUĞU İÇİN YAPILMADI)
12- Resmi anlatan cümleyi oluşturmak için
aşağıda gelen mutel fiilleri yaz. (attı, anlatıyor,
izliyor, koydu)
abcd-

Öğrenciler film izliyorlar. ( )يريNakıs Fiil
Öğretmen kitabı masaya koydu.( )ٌوضعMisal Fiil
Çocuk topu ayağıyla attı. ( )رميNakıs Fiil
Nene torununa hikaye anlatıyor. ( )تحكيNakıs Fiil
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