ALLAH’IN PEYGAMBERİ MUSA VE FİRAVUN KISSASI
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak
içine al.
abcd-

Tebliğ ()التبليغ
Davet ()الدعوة
Seni seçtim. ()اصطفيتك
Sihirbazlar ()السحرة

a- Firavun Musa (as) öldürdü. (×)
b- Yılanın hakikatini gördükten sonra Firavunun sihirbazları
iman etti. (✓)
c- Sihirbazların asası yılana dönüştü. (✓)

2- Cümleleri dinle ve sonra onları tekrarla
3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
abcd-

()جزاك
()نعمة
()العصا
()فر

Allah senin iyiliğini versin
Peygamberlik nimeti
Asanın dönüşümü
Onun eziyetinden kaçtı

7- Parçadan üç tane mücerrred fiil, üç tane mezid fiil
çıkar ve ondaki fazlalık harfi yaz.

حروف الزيادة
د
ت-أ
ر-ت

األفعال المزيد
حدث
أشتاق
تحرك

األفعال المجرد
شكر
قام
ظن

8- Dil Bilgisi

4- Aşağıdaki diyalogu oku.
_ Bugün size, Firavun ile Musa (as) kıssalarından bir kıssadan
size bahsedeceğim.
_ Allah razı olsun baba. Kuran kıssalarını özlemiştik.
_ Allah Teala Musa (as) hitaben şöyle diyor. “Ey Mûsâ!
Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin
kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol”
(Araf – 144)
_ Efendimiz Musa (as), peygamberlik nimeti için Rabbine
nasıl şükretti?
_ Tebliğ ve davet görevini yerine getirerek. Bugün ki kıssamız,
Firavun’ un sihirbazlarının kıssasıdır.
_ O nedir?
_ Firavun, Musa (as) asasının yılana dönüşmesi mucizesini
sihir zannediyordu.
_ Ne yaptı?
_ Sihirbazları topladı. Asalarını attılar ve onlar sanki hareket
ediyordu. Fakat Musa'nın (as) yılanı onların asalarını yedi.
_ Bundan sonra ne oldu?
_ Sihirbazlar Musa'nın rabbine iman etti. Firavun onlara
işkence etti. Musa ve kavmi onun işkencesinden kaçtı.
5- Diyaloga göre aşağıdaki soruları cevapla
(BU ALIŞTIRMADA SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.)

Birinci olarak – oku sonra düşün
a- Tarih, Musa'nın nasıl sabrettiğini bize bildirdi ()أخبر.
Tövbe etti ()استغفر, susadı ()استسقي. Firavun'a karşı
kazanana ( )انتصرdek tahammül etti ( )احتملve ona karşı
galip geldi ()تغلب.
b- Firavun, büyüklendi ve kibirlendi ()استكبر. İsrail oğullarına
eziyet etti ()استضع.
HATIRLA VE DİKKAT ET
Mezid Fiil:
Bir harf ile edilerek yapılır. Buna örnek:  حمل,  عظم, أخبر
veya iki harf ile Buna örnek:  تغلب,  انتصر, احتمل
veya üç harf ile Buna örnek :  ايتسقي,  استخرج,  ايتقبل, استغفر
İkinci olarak - Aşağıdaki tabloyu incele ve sonra boşlukları
tamamla.

األمر
استغفر
استخرج
استشف
استشق

المضارع
يستغفر
يتخرج
يستشفي
يستشقي

الماضي الثالثي
استغفر
استخرج
استشفي
استشقي

Nahvin Özeti:

a- Musa (as), Firavun ve sihirbazların her birini bir sıfatla
sıfatlandır.
b- Musa (as), peygamberlik nimeti için rabbine nasıl
şükretti. Açıkla.
c- Gelen kelimeleri açıkla. Seçmek - özlemek – dönüşmek işkence etti.

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin
önüne (×) işareti koy.

Mezid fiilin altılı gelmesi mümkündür. O üç harf artırılmış
sülasi fiildir. Böylece altı harf olur.
9- Gelen parçayı dinle sonra uygun kelimelerle
boşlukları doldur.
Boşluklardaki kelimeler: ( أعين-  عصيهم-  فاستنصر- )التحدي
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10- Parçayı ikinci kez dinle. Mücerred ve mezid fiileri
çıkar. Aşağıdaki tabloda sınıflandır.

المزيد بثالثة
احرف
إستنصر
إسترهب
إستعان

المزيد بحرفين
إنتهي
تحول

المزيد بحرف
واحد
ألقي

15- Mezid ve mücerred fiileri kullanarak Allah'ın nebisi
Musa (as) ve Firavun hakkında bir sunum yap.

الفعل المجرد
بدأ
سخر
جاء

11- Firavun'un sihirbazlarından bahseden Araf
suresindeki ayetleri oku. Sonra onu güzel yazıya
dikat ederek yaz.
12- Aşağıdaki fiileri kullanarak faydalı cümleler yaz.
abcd-

()استدان
()استعجل
()استخرج
()اطمأن

borçlandı.
acele etti
çıkardı
rahatladı

()استدان كريم الي صديقه
()استعجل كريم في الدرس
()استخرج كريم القلم
()اطمأن كريم

13- Resimleri anlatan cümleler oluşturmak için gelen
mezid fiileri yaz. ()استسلم ـ استغفر ـ استقام ـ استشار
abcd-

Ahmet, Rabbine tövbe etti. ()استشار
Kral vezirleriyle istişare etti. ()استشار
Hırsız, polise teslim oldu. ( )استسلم
Sarı serçe, yürüyüşünde istikamet üzere gitti ()استقام
14- Aşağıda
gelen
ayetteki
arkadaşlarınla tartış.

fiilin

türlerini

Allah şöyle buyurdu : “Firavun’un kavminden ileri gelenler
dediler ki: “Sen (sihirbazları cezalandıracaksın da) Mûsâ’yı ve
kavmini, bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilâhlarını terk
etsinler diye bırakacak mısın?” Firavun, “Biz onların oğullarını
öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde
ezici bir güce sahibiz?” dedi.
Mûsâ, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin.
Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, kullarından dilediğini
mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır”
dedi.
Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi,
geldikten sonra da.” Mûsâ, “Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı
helâk edecek ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp, nasıl
davranacağınıza bakacaktır” dedi.” (Araf Suresi – 127/129)
Ayetlerdeki Mücerred Fiil örnekleri:
( تعملون-  فينظر-  عسي-  جئتنا-  تأتينا-  يشاء-  يذرك-  اتذر- )قال
Ayetlerdeki Mezid Fiil örnekleri:
( يستخلفكم-  يهلك-  اوذينا-  يورثها-  استعينوا-  نستحيي-  سنقتل- )ليفسدوا

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR
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