PEYGAMBERLİK VE RİSALET
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri
yuvarlak içine al.
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7- Parçadaki üç harfli mazi fiileri onları yaz. Sonra
onlardan sahih ve mutel olanları türünü
söyleyerek yaz.

Risalet ()الرسالة
Peygamberlik ()النبوة
Resül ()الرسل
Peygamberler ()االنبياء
2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla.
3- Cümleleri dinle ve sonra doğru cevabı seç.
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رسول هللا
اولو العزم
خمسة و عشرون
انزال الوحي

(Allah’ın Resulü)
(Azim Sahipleri)
(25)
(Vahyin İndirilişi)

نوعه

 معتل/ ححيح

مهموز
اجوف
سالم
مثال

صحيح
معتل
صحيح
معتل

الفعل الماض
الثالثي
امر
نال
جعل
وهب

8- Dil Bilgisi
Birinci olarak – Aşağıdaki ifadeleri oku ve sonra düşün.
Risalet, Allah'ın kullarından, istikamet üzere olan kişiler için
verdiği büyük bir lütuftur. Çalışılarak kazanılan bir şey
değildir

4- Aşağıdaki parçayı oku.
Nübüvvet, ona tabi olması gereken şeriati açıklamak ve vahyi
indirmek için kullarından birisinin Allah tarafından
seçilmesidir. Allah, bu nebiye şeriatı insanlara tebliğ etmesi
için emrederse o artık Resul olur.
Risalet, Allah'tan büyük bir lütuftur. Onu kullarından doğru
yolda olan kişiye verir. Onun durumu değişmedi. Gazali dedi
ki. (Allah ona rahmet etsin) : “ Risaletin kutsal bir iş, dini bir
prestij ve ilahi bir hediye olduğunu biliyorum. Çaba ile
kazanılmaz çalışarak kazanılmaz.” “Allah mesajını kime
vereceğini bilir.” (Enam Suresi – 124)
Kur’an—Kerim’deki resullerin sayısı 25’tir. Onun ayetinde
zikredilmiş olan Ulul Azim'ler vardır. “Dini dosdoğru tutun ve
onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a emrettiğini, sana
vahyettiğini, İbrahim’ê, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğini size
de din kıldı. (Şura – 13) Onlardan beş tane vardır. Nuh,
İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (Salat ve selam onların
üzerlerine olsun.) Onların en üstü Allah'ın resulü
Muhammed'dir.
5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla
(BU
ALIŞTIRMADA
SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER PARÇADAN
ÇIKARILABİLİR.)

DİKKAT ET
Arapça'da fiil yalın veya artırılmış olmasına göre iki çeşittir.
Mücerred: Asli harflerinin hepsi asli harftir. Eklenmiş harf
değildir. Örneğin كتب قام كسب وهب سعي
Mezid: Asli harfleriyle birlikte ek harfler de bulunan fiillerdir.
Örneğin : استقام كاتب اكتسب اكرم اعطي
İkinci olarak – Aşağıdaki cümleleri oku ve sonra düşün.
a- Allah şöyle buyurdu : “… Nuh’a emrettiğini ( )وصيMezid
Fiil … size din kıldı ( )شرعMücerred Fiil (Şura – 13)
b- Allah şöyle buyurdu : “ İşte peygamberler! Biz, onların bir
kısmını bir kısmına üstün kıldık.(( ) فضلناMücerred Fiil)”
(Bakara – 253)
c- Allah şöyle buyurdu: “Küfre saplananlara ()كفروا
(Mücerred Fiil) gelince, onları uyarsan da ()ءانذرتهم
(Mezid Fiil), uyarmasan da(( )تنذرهمMezid Fiil), onlar için
birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini mühürledi.(
( )ختمMücerred Fiil)” (Bakara – 6/7)
DİKKAT ET
Fiil iki çeşittir.

a- Nübüvvet’i tanıt. Onunla Risalet arasındaki farkı söyle.
b- İnsan için çok ibadetle Nübüvvete ulaşması mümkün
müdür? Niçin?
c- Kuran’ı Kerim’de zikredilen peygamber sayısı kaçtır.
Onlardan ulul azim olanları kimlerdir?
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6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin
önüne (×) işareti koy.
Bütün nebiler Allah katında tek bir derecededirler. (✓)
Adem (as) resullerden Ulul Azm olanlardandır. (×)
Muhammed Allah’ın yarattıklarının en hayırlısıdır. (✓)
Nebilerden Ulul Azm sayısı altıdır. (×)

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR
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Üçlü: Aslı üç harften oluşan fiillerdir. Örneğin : شرع ختم
كفر
Üç harfin üzerindekiler: Dört ve daha çok harften
oluşanlardır. Örneğin: انذر وصي ساعد

İkinci olarak - Aşağıdaki listeyi incele ve boşlukları tamamla.
بدأ

سأل

درس

خفذ

أخذ

أكل

الماض
الثالثي

يبدأ
أبدأ

يسأل
أسأل

يدرس
أدرس

يخفذ
اخفذ

يأكل
كل

يأخذ
خذ

المضارع
االمر
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PEYGAMBERLİK VE RİSALET
14- Aşağıdaki fiileri kullanarak mazi, muzari ve
emir halleriyle faydalı cümleler yaz.
Arapça ’da fiil artırılma veya yalın haliyle iki türdür.
امر
مضارع
ماضي
a- Mücerred: Asli harflerinin hepsi asli harftir. Eklenmiş harf
نصح أبي
( نصحnasihat
değildir.
etti)
b- Mezid: Asli harfleriyle birlikte ek harfler de bulunan
بعثرت القالم
بعثر
fiillerdir.
(saçıldı)
Nahvin Özeti:

أعان ابي
9- Parçayı dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
İnsanı hidayete erdirmek ( )لهدايةiçin uyarıcılar geldi.
Kavimlerinden çoğu kerim olan resulleri şikâyet etti ()عاني.
Allah onları doğruluklarını kanıtlamak için mucizeler
()المعجزاتgönderdi. Fakat insanlardan çoğu hatalarında ısrar
etmişti ()معاندين.
10- Parçayı ikinci kez oku. Parçada geçen
mücerred ve mezid fiileri çıkar. Onu aşağıdaki
tabloda sınıflandır.
وصف

كانوا
فأرسل

جاءت
عاني

الفعل المجرد
الفعل المزيد

11- Bu ayette geçen peygamberlerin isimlerini
çıkar ve sonra yaz.

فاستقم كما
امرت

أعان
(yardım etti)
استقام
(doğru oldu)

15- Gördüğümüz
dersten
istifade
ederek
Nübüvvet ve Risalet ile alakalı beş cümleyi
arkadaşlarınla
tartış.
(BU
ALIŞTIRMA
YAPILMAMIŞTIR.)
16- Arapçadaki fiillerin kısımlarını arkadaşlarınla
tartış: Zaman, sahih ve illetli, mücerred ve
mezid, Sonra cetveli doldur.
التجرد و الزيادة
المزيد
المجرد
رباعي
خماسي
سداسي

الصحة و العللة
المعتل
الصحيح
مثال
سالم
اجوف
مهموز
ناقص
مضعف
لفيف

الزمان
الماضي
المضارع
االمر

Allah şöyle buyurdu: “İşte kavmine karşı İbrahim’e
verdiğimiz delillerimiz.. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini
yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir,
hakkıyla bilendir. Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik.
Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete
erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u,
Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte böyle
mükâfatlandırırız. Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru
yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik.
Her birini âlemlere üstün kılmıştık.”
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12- Resimleri anlatan cümleler oluşturmak için
gelen mücerred ve mezid fiileri yaz.
( تقتف الفتاة الورودkoparıyor) Kız gülleri koparıyor.
( سقطت الزجاجة علي العرض() فانكسرتdüştü) Cam yere düştü
ve kırıldı
( يشاهد عبد الرحمان التافازizliyor) Abdurrahman televizyon
izliyor.
( يبعد الرجل الصخرة عن الطريقAtıyor) Adam taşı yoldan atıyor.
13- Parçayı tekrar oku. Mücerred ve mezid fiileri
çıkar ve onları tabloda sınıflandır.
الفعل المزيد
عاني
أرسل
تحمل

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR

الفعل المجرد
جاء
وصف
كان
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