ALLAH’IN PEYGAMBERİ NUH’UN KISSASI
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1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak
içine al.
Umutsuzluk ()يئس
Gemi ( )سفينةKİTAPTA YANLIŞ YAZILMIŞ
Binek hayvanları ()الدواب
Boğuldu ()اغرق

7- Parçadan mücerred üç harfli fiillerden ve bir harf ile
artırılmış mezid üç harfli (dört harfli) fiillerden üç
tane yaz.

أَفعال ثالثية مجردة
فحفذ

فحمل

أَفعال ثالثية مزيدة مجردة

2- Cümleleri dinle ve sonra onları tekrarla
فاغرق
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يدعوهم

3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
()قصص
Peygamber kıssaları
()احسن
En güzel kıssalar
()عاما( )مئة
950 sene
()زوجين
İki çift

أَرسل

أَمن

8- Dil Bilgisi

4- Aşağıdaki parçayı oku.
_ Bugün ki dersimiz Kur’an kıssalarından bir kıssa. O Nuh
efendimizin kıssasıdır.
_ Kur’an kıssaları en güzel kıssalardır. Özellikle peygamber
kıssaları.
_ Aferin sana Abdurrahman. Rabbimiz, onu kavmine gönderdi ve
onları Allah’a davete 950 sene sürdürdü. Çok azı dışında ona
inanmadılar.
_ Onlardan umutsuzluğa kapıldığında Rabbine dedi ki: “ Rabbim,
yeryüzünde kafirlerden bırakma.” (Nuh – 26)
_ Bu doğru. Allah ona gemi inşa etmesini öğretti. Onunla, bütün
kuşlardan ve binek hayvanlarından birer çift ile inanan
arkadaşlarını ve ailesini taşıdı.
_ Niçin öğretmenim?
_ Çünkü Allah, Bir tufan gönderdi ve yeryüzünde bulunan her şey
boğuldu. Gemide olanların hayatlarını Allah korudu.
5- Diyaloga göre aşağıdaki soruları cevapla
(BU ALIŞTIRMADA SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.)
a- Nuh Efendimiz (as) kavmini davet etmeye kaç sene kaldı
açıkla?
b- Nuh’un kavmi inandı mı?
c- Nuh efendimiz gemide niçin her türlü kuş ve binek
hayvanından birer çift taşıdı?

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin
önüne (×) işareti koy.
a- Gemide onunla birlikte Nuh efendimiz (as) bütün ailesi
vardı. (×)
b- Nuh kavmi, Allah’ın dinine bölük bölük girmişti. (×)
c- Kur’an kıssaları en güzel kıssalardır. (✓)

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR

Birinci olarak – Gelen cümleleri düşün ve hatırla.
a- Babasının davetine icabet etmediği için Nuh’un oğlu
boğuldu ()غرق. (Mücerred Fiil)
HATIRLA VE DÜŞÜN
Sülasi mücerred fiil: Üç harften oluşan fiillerdir. Buna örnek:
كتب شك قضس نام وعي
İkinci olarak – Aşağıda gelen parçayı oku ve sonra düşün
Aferin sana ( )احسنتAbdurrahman. Rabbimiz Nuh’u kavmine
gönderdi ()ارسل. Onlardan çok eziyet ile karşılaştı ( )فلقيve
sabretti. Her türlü yol ile onları hidayete erdirmeyi denedi
()حاول. Onlardan ümidini kestiği zaman rabbine dua etti.
Allah, bir tufan gönderdi ( )فارسلve yeryüzündeki herkes
boğuldu()فاغرق.
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ALLAH’IN PEYGAMBERİ NUH’UN KISSASI
DÜŞÜN:
Sülasi mezid fiil: bir harf ile artırılır. Dört harften oluşur.
Buna örnek : اكرم احسن ارسل قاتل حاول القي سبح عظم

13- Aşağıda gelen fiilleri kullanarak mazi, muzari veya
emir şeklinde faydalı bir cümle yaz.

الجملة

Üçüncü olarak – Tabloyu oku ve nakıs fiilin çekimini zamirlere
göre çekimini öğren.

االمر

أَكرام
أَسالم
جاهد
ساعد
عظم
سبح

المضارع

اكرم

أَسلم

يجاهد في سبيل هللا

جاهد
ساعد
عظم
سبح

أَخفظ القرأَن و السنة

Nahvin Özeti:
Sülasi mücerred fiil: Üç tane harften oluşan fiildir.
Sülasi mezid fiil : Bir harf artırılarak dört harfle yapılan fiildir.
9- Aşağıdaki parçayı dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
Nuh, şehirden uzak bir yer ( )مكاناseçti. Onunla birlikte
inananları yanına aldı ()أَخذ. Boğulmaktan ( )الغرقonları
kurtaracak gemiyi hazırlamaya ( )يجهزونbaşladılar. Kafirler
onunla alay etti ve dalga geçtiler ()يسخرون.
10- Parçayı ikinci kez dinle. Mezid ve mücerred fiileri
çıkarıp aşağıdaki tabloda sınıflandır.

الفعل الرباعي
أَسبحوا
يجهزون

أَهدي احمد صديقته

الماضي الرباعي

يكرم
يسلم
يجاد
يساعد
يعظم
يسح

الفعل

عظم حسن هللا

الفعل الثالثي
أَخذ
يجهزون

11- Aşağıdaki ayeti oku. Sonra kafir olan çocuğu ve
Nuh (as) arasındaki kıssayı kendi üslubunla yaz.

عظم
(yüceltmek)
أَهدي
(hediye etmek)
جاهد
(çabalamak)
خافذ
(korumak)

14- Arkadaşlarınla bir harfle oluşturulan sülasi mezid
fiili tartış.
15- Aşağıda gelen ayetteki fiillerle ilgili arkadaşlarınla
tartış.
Allah şöyle buyurdu. “(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin,
senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte
birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan
bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü
düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut
çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi
bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza
geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir
kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde
dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda
çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur’an'dan kolayınıza
geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a
güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik
gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha
büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama
dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir.” (Müzzemmil – 20)

Allah şöyle buyurdu: “Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında
onları götürüyordu. Nûh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna,
“Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkârcılarla birlikte
olma” diye seslendi. O, “Ben, kendimi sudan koruyacak bir
dağa sığınacağım” dedi. Nûh, “Bugün Allah’ın rahmet
ettikleri hariç, O’nun azabından korunacak hiç kimse yoktur”
dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan
oldu.” ( Hud – 42/43)
12- Resimleri anlatan cümleler oluşturmak için gelen
mezid ve mücerred fiillerden seç.
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Adam kardeşine para veriyor. ()يعطي
Öğrenci, arkadaşına kitap sunuyor. ()يقدم
Osman, dedesinin elini öpüyor. ()يقبل
Çocuk iple oynuyor. ()تلعب

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR
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