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3- GAYBİYAT 

1- Kelimeleri dinle ve sonra duyduğun kelimeleri 

yuvarlak içine al. 

 

a- Ahiret (االخرة) 

b- Dönüş yeri (المعاد) 

c- Dirilme (البعش) 

d- Kader (القدر) 

e- Putlar (الطاغوت) 

f- Şirk koşmak (الشرك) 

 

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla. 

3- Cümleleri dinle ve sonra doğru cevabı seç. 

 

a- طريق السماع (Dinleme yoluyla) 

b- اليوم االخر (Ahiret günü) 

c- يكفرون بالطاغوت (Şeytanı reddediyorlar) 

d- احداث االخرة (Ahiret günü olayları) 

 

4- Aşağıdaki parçayı oku. 

_ Baba, hoca bize yarın Gayb’tan anlatacak. Gayb ne 

demektir? 

_ Evladım Gayb, bizim tarafımızdan bilinmeyen şeylerdir. 

Onun bilgisi bize dinleme yoluyla ulaştı. 

_ Sema’nın manası nedir? 

_ “sema” ile kastedilen, Peygamber efendimizden 

sahabelerce rivayet edilen ve ravilerin bize naklettiği şeydir. 

_  Baba Gayb dersinde ne işleyeceğiz? 

_ Ahiret gününün olaylarından dirilme, toplanma ve 

dönülecek yer 

_ Sahabe bu gayb konularını peygamber efendimizden mi 

öğrendi? 

_ Evet oğlum. Sahabe gayb konusunu peygamberden 

öğrendi ve ona inandılar. Şirki terk edip Allah’a imana ettiler. 

Tağutu da inkar ettiler. 

 

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla 

(BU ALIŞTIRMADA SORULAR 

CEVAPLANMAMIŞTIR.) 

 

a- Tevhid ilminde gayb dersinin en önemli konuları 

nedir? 

b- Neden gayb, duyulanlar olarak isimlendirildi? 

c- Aşağıdaki kelimelerin anlamları nedir? (dönülen 

yer, dirilme, putlar) 

 

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin 

önüne (×) işareti koy. 

 

a- Melekler konusu semmiyyat bahislerindendir. (×) 

b- Haşr, cennet ehlinin cennete girmesi, cehennem 

ehlinin de cehenneme girmesidir. (×) 

c- Gayb olarak da isimlendirilir. Çünkü o bizim 

bilmediğimiz işlerdir. (✓) 

 

7- Mutel fiileri metinden çıkar. Açıklamasıyla 

birlikte çeşidini söyle. 

 الفعل المعتل نوعه التعليل
 وصل مثال 

 وعي لفيف 

 استوعب مثال 

 روي لفيف 

 قال اجوف 

 

8- Dil Bilgisi 

Birinci olarak – Aşağıdaki cümleleri düşün. 

a- Öğretmen bize doğru yürüdü (مشي).(Lefif Fiil) 

“Gayb haberleri bize duyma yoluyla ulaştı” dedi 

 (Ecvef Fiil) .(قال)

b- Gayb konusunu sahabe öğrendi (وعي) (Lefif fiil). 

c- “sema” ile kastedilen, Peygamber efendimizden 

sahabelerce rivayet edilen (روي) (Lefif fiil). ve 

ravilerin bize naklettiği şeydir. 

 

DİKKAT ET 

Lefif Mutel Fiil: Asli harflerinin iki tanesi olan fiildir. Bu da iki 

kısma ayrılır. 

Lefif-i Mefruk: Arasında sahih bir harf bulunan ve asıl 

harflerinden iki tanesi illet harfi olan fiildir. Örneğin: Anladı,  

Lefif-i Makrun:  Peş peşe gelen ve asli harflerinden iki tanesi 

illet harfi olan fiildir. Örneğin: Rivayet etti,  

İkinci olarak – Aşağıdaki tabloyu incele ve boşlukları doldur. 

 الماضي الثالثي وقي وعي روي نوي
 المارع يقي يعي يروي ينوي
 االمر ق ع ارو انو

 

Nahvin Özeti 

Lefif Mutel Fiil: Asli harflerinin iki tanesi olan fiildir. Bu da iki 

kısma ayrılır: Lefif-i Mefruk ve Lefif-i Makrun 

9- Parçayı dinle ve boşluklara uygun kelimeleri 

yerleştir. 

Melekler, Allah’ın ibadet ve tesbih (تسبيحه) için yarattığı 

kullardır (عباد). Onlar onun emrettiği şeyler de Allah’a karşı 

durmazlar (يخالفون). Onların arasında Cibril (جبريل) onun 

görevi de vahyi Allah’tan onun peygamberine indirmektir. 

10- Parçayı ikinci kez ve sonra içinde geçen mutel 

fiileri çıkar. Onları tabloda sınıflandır. 

 المثال االخوف الناقص اللفيف المفروق اللفيف المقرون 
 ورد تحيط اتي وصي قوي
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11- Tevhid ilminin kısımlarından öğrendiğin 

derslerle konuları eşleştir. Sonra örnekte 

olduğu gibi cümle yaz. 

 

a- Allah’ın sıfatları ilahiyat konularındandır. (3-1) 

b- Kaza ve kader ilahiyat konularındandır. (1-1) 

c- Cennet ve cehennem gayb konularındandır. (2-1) 

d- Kelam ilminin tanımı Akaid ilmine giriş 

konularındandır. (4-3) 

e- Mucize peygamberlik konularındandır. (5-4) 

 

12- Resmi anlatan bir cümle oluşturmak için gelen 

lefif fiili yaz. (sığındı, niyet etti, güçlendirdi, 

korudu) 

 

a- Ahmet namaz kılmaya niyet etti (نوي) 

b- Boksör, adelelerini güçlendirdi (قوي) 

c- Çocuk kafasını kaskla korudu (وقي) 

d- Kuş yuvasına sığındı (اوي) 

 

13- Mutel ve sahih fiilin bütün bölümleriyle ilgili bir 

sunum yap. 

14- Aşağıda gelen kelimeleri ve işlediğin konuları 

kullanarak arkadaşlarına mutel fiilin kısımlarını 

tartış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


