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1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak 

içine al. 

a- Put (التمثيل) 

b- Hastalıklı (سقيم) 

c- Onları var etti (فطرهن) 

d- Alaycı (مستهزئ) 

 

2- Cümleleri dinle ve sonra onları tekrarla 

3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun 

kelimelerle doldur. 

 

a- (يعبدون) Putlara tapıyorlar. 

b- (عيد)  Bayram günü 

c- (ضالل) Apaçık bir sapkınlık 

d- (تساءلوا) Yapanı sordular 

 

4- Aşağıdaki parçayı oku. 

İbrahim’in kavmi putlara tapıyordu. Onları tevhide çağırdı ve 

onlara dedi: “Bu taptığınız putlar nedir? (Enbiya – 52) Ona, 

bunun atalarının işlerinden olduğunu söyleyerek cevap 

verdiler. “İbrahim, “Andolsun, siz de, atalarınız da apaçık bir 

sapıklık içindesiniz” dedi.” (Enbiya – 54) Sonra onlara gerçeği 

delilleriyle birlikte açıkladı. “İbrahim, dedi ki: “Hayır! 

Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir. O, bunları yaratandır…” 

(Enbiya – 56) Öyleyse yaratana ibadet etmek gerekir. Fakat 

onun kavmi şirkte ısrar etti. Onların putlarını devirmeyi 

yemin etti. Onların bayram günü gelip, bayramı kutlamak için 

şehir dışına çıkıncaya kadar bekledi. Ondan kendileriyle 

beraber çıkmasını istediler. Ben hastayım. İbn-i Kesir şöyle 

dedi: “Allah dışındaki putlara tapmaktan kalbin rahatsız 

olması.” Onların en büyük putu hariç putları kırdı. 

Döndüklerinde putları kırılmış buldular. Şoka girdiler, 

öfkelendiler ve yapanı sordular. İbrahim’i suçladılar. Onlara 

alay ederek şöyle dedi: “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. 

Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!” (Enbiya – 63) Onu 

ateşte yakmak istediler. Fakat Allah, Halil-i İbrahim’i kurtardı 

ve ateşe onu yakmamasını emretti.  

5- Diyaloga göre aşağıdaki soruları cevapla (BU 

ALIŞTIRMADA SORULAR CEVAPLANMAMIŞTIR.) 

 

a- İbrahim (as) kavmi niçin putlara tapıyordu? 

b- İbrahim (as) kavmine söylediği gibi Allah’a ibadetin 

gerekliliğinin delilini söyle. 

c- İbrahim “ben hastayım.” dediğinde yalan mı söylemişti? 

 

6- Boşlukları uygun kelimelerle doldur. 

 

a- İbrahim (as) kavmi putlara (االسنام) tapıyordu. Onları 

tevhide (التوهيد) çağırdı. 

b- İbrahim (as) kavmi şirkte (الشرك) ısrar etti. Onların 

putlarını devirmeye (يهدم) yemin etti.  

c- İbrahim’i (as) ateşte yakmak (يحرقوه) istediler. Fakat Allah 

onu kurtardı. (انتصر) 

 

7- Parçadan bir harf ile artırılmış sülasi mezid üç tane 

fiil çıkar. Sonra örnekteki gibi ondaki fazla harfi 

söyle. 

 الفعل المزيد الحرف الزائد
 أ جاب أ  
 بين ي
 أ صروا أ  
 فأ قسم أ  

 

8- Dil Bilgisi 
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Birinci olarak - Gelen cümleleri düşün ve hatırla. 

Onların bayram günü gelip, bayramı kutlamak için şehir 

dışına çıkıncaya kadar bekledi. (انتظر). Çıktıkları zaman 

onların putlarını kırıp (خطم) darmadağın etti. Onu ateşe 

attılar.  (فأ لقوه) Fakat Allah, Halil-i İbrahim’i kurtardı. (انتصر) 

ve ateşe onu yakmamasını emretti. 

HATIRLA VE DÜŞÜN 

Sulasi fiil bir harf artırılır ve dört harf olur. 

Buna örnek: (خظم عظم مجد) 

veya iki harf ile artırılır ve beş harfli olur. 

Buna örnek : (احتمل تقدم تعدي تحدي انتظر انتصر ) 

İkinci olarak – Aşağıdaki cetveli düşün ve boşlukları doldur. 

 الماضي الثالثي المضارع االمر
 انتصر ينتصر انتصار
 انتظر ينتظر انتظار
 تقدم يتقدم تقدم
 تعجب يتعجب تعجب

 

Nahvin Özeti: 

Sülasi fiile iki harf eklendiğinde beş harfli olur. 

9- Aşağıdaki parçayı dinle. Sonra uygun kelimelerle 

boşlukları doldur. 

İbrahim (as) kavmi toplandığında, bayramda onlarla 

gitmemek için hasta olduğunu söyledi (أ خبرهم). Putlarının 

niçin kırıldığını (انكسرت) ona sordular? Onlara dedi ki. 

"Onların büyüğü (كبيرهم) bunu yaptı. O, yalan söylemedi. 

Bilakis onlara taptıklarının hatasını ispat etmek istedi. O (as), 

fiziksel olarak hasta (مريض) olduğunu kastetmedi. Putlara 

 yorgun (القلب) dolayı kalbinin (عبادتهم) taptıklarından (أ سنام)

olduğunu belirtmek istedi. 

 

 

 

10- Parçayı bir kez daha dinle. Sonra onda bulunan 

mezid fiileri çıkar ve artırılmış harfi de açıkla. 

 المزيد بحرف واحد حرف الزيادة المزيد بحرفين حرفا الزيادة
 أ خبر أ   اجتمع ت , ا 

 أ راد أ   انكسر ا , ن
 أ ثبت أ   تعمد ت , م

 

11- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı cümle yaz. 

 :  (putlar) (التمثيل)

 : (kasten yapmak) (تعمد)

 :  (şirk) (الشرك)

 : (tapıyorlar) (يعبدون)

12- Aşağıdaki fiilleri zikredilen örneğe bakarak önce 

bir harf ile sonra iki harf ile mezid yap. 

 الفعل المجرد علم كسر قضي جهد
 المزيد بحرف واحد أ علم أ كسر أ قضي جاهد
 المزيد بحرفين اعتلم انكسر اقتضي اجتهد

 

13- Resimleri anlatan cümleler oluşturmak için gelen 

mezid ve mücerred fiilleri seç.  

 (شك , انكسرت , انتصر , ينتظر)

 

a- Savaşta Türk ordusu kazandı.( انتصر  ) 

b- Ahmet treni bekliyor.( ينتظر  ) 

c- Adam, iki yoldan hangisinin kolay olduğu konusunda 

şüpheye düştü.( شك  ) 

d- Ağacın dalları kırıldı. (انكسرت) 

 

14- Aşağıdaki parçadan fiilleri çıkar ve sonra onları 

sınıflandır. 

Döndüklerinde (Bu kısmı parçada bulabilirsiniz.) emretti.  

حرفا 
 الزيادة

المزيد 
 بحرفين

ف حر
 الزيادة

المزيد 
 بحرف

الفعل  نوعه
 المجرد

 عاد أ جوف أ راد أ   تكسر ت س
 وجد مثال   انزعج  ا ن

 غدب سالم   انتصر ا ت

 أ مر مهموز   تساءل ت ا

 

15- Aşağıdaki ayetlerde geçen fiilleri arkadaşlarınla 

tartış. 

a- Allah şöyle buyurdu: “Artık sen bekle; onlar da 

beklemektedirler.”  (Duhan – 59) 

b- O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona 

saldırın. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah 

kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.  

(Bakara – 194) 

 

16- Efendimiz İbrahim (as) kıssası hakkında bir sunum 

yap. 


