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ÖNEMLİ  HATIRLATMALAR 

Not: 

 Bu kursun yararlı olması için Kur’an’ın arapça metnini okuyabilmelisiniz. 

 Bu kurs etkileşimli olduğu için duyduğunuzu ve öğrendiğinizi tekrar etmelisiniz. 

 Hata yapmanız önemli değil. Hiç kimse başta hata yapmadan öğrenemez. Pratik yapmak daha 

iyi öğrenmenizi sağlayacaktır. 

  Altın kuralı hatırlayın: 
 

Dinlersem unuturum. Görürsem hatrılarım. Yaparsam öğrenirim. Öğretirsem  hoca olurum. 

 

Öğrenmenin 3 seviyesi: 

o Dikkat etmeden dinlemek; Sadece sesleri/gürültüleri duyarsınız. 

o Dikkat etmeden veya şüpheyle dinlemek; Şeytan öğrenebilmenizle ilgili şüpheler oluşturur.  

o Etkileşimli dinleme; Kalpten/yürekten dinleme, ilgi çeken noktalara hemen cevap verme. 

 Her bir ders gramerle takip edilir. Gramer içerikleri ana dersle doğrudan ilgili değildir. Çünkü, 

bu durumda, bu kurs daha karmaşık hale gelir ve sureleri çalışmaya başlamadan once ayrı bir 

gramer öğretimi gerektirebilir. Gramer bölümleri, ana derste öğrendiğiniz kelimelere paralel 

olarak Arapça gramerden oluşur. Birkaç dersten sonra, surelere çalışırken gramer öğrenmenin 

faydasını göreceksiniz.   

 

AŞAĞIDAKİ 7 ÖDEVİ YAPMAYI UNUTMAYIN. 

 

Okumak için 2: 

 

1. En az BEŞ dakika Kur’an’dan okumak.  

2. En az BEŞ dakika, yürürken, arabada iken, yemek yaparken vs. ezberden Kur’an okumak.  

 

Çalışmak için 2: 
3. En az ON dakika bu kitaba çalışın. 

4. 30 saniye kelime kartına çalışın, tercihen her namazdan sonra veya uygun aralıklarla. Bu kursu 

tamamlayıncaya kadar bu kelime kartını yanınızda taşımaya Allah’a bir söz verin. 

 

Dinlemek ve başkalarıyla konuşmak için 2: 
5. Kelime kelime Kur’an mellerini dinleyin.  Arabanızda sürerken veya evde ev işleriyle 

ilgilenirken dinleyebilirsiniz. Ayrıca, kurs sırasında kendi sesinizi kaydedebilir ve onu tekrar 

tekrar dinleyebilirsiniz. 

6. Ailenizdekilerle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla her gün en az BİR dakika 

öğrendiklerinizle ilgili konuşun. 

 

Son ödev, öğrendiklerinizi uygulamak: 
7. Aynı sureleri tekrar tekrar ezberden okuma alqışkanlığı yerine, yavaş yavaş anlamaya çalışarak 

farklı sureleri okuyun.   

 

İki ilave ödev tavsiye edilmektedir. Bunlar sadece Allah’a yalvarış ve duadır. 

(i) Kendiniz için   َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما; “Rabbim ilmimi artır.” ve 

(ii) Arkadaşlarınız için, “Allah’ım bize ve onlara Kur’an’ı anlamada yardım et.”  

 

En iyi öğrenme yolu öğretmektir ve birnine öğretmenin en iyi yolu onu öğretmene dönüştürmektir.   
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KUR’AN’I ANLAMA AKADEMİSİ HAKKINDA  
 

Akademinin kısa bir tanıtımı aşağıdaki gibidir.  

 

AKADEMİNİN VİZYONU 

 Müslümanların tekrar Kur’an'a dönmesini sağlamak ve Kur’an’ı anlayan, uygulayan ve 

diğerlerine aktaran bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak. Buradaki amaç, Kur’an 

alimlerini oluşturmak değil. Elhamdülillah, bir çok üniversite vb. kuruluşlar bunu zaten 

yapmaktadır. Bu akademinin amacı, sıradan Müslümanların Kur’an’ın temel mesajını 

anlamalarını sağlamak.  

 Bu öğrenme sürecinin kolay ve basit olması için yeni öğretim tekniklerini kullanmada her 

çabayı göstermek. 

 Kur’an’ın ahiret hayatı yanında, dünyadaki başarı için de en önemli kitap olarak, günlük 

faaliyetlerimiz için en ilginiç ve ilgili kitap olduğunu göstermek. 

 

AKADEMİNİN MİSYONU 

 Kur’an’ı anlamak için en kolay yolla Arapçayı öğretmek. Üç grup için üç farklı yaklaşım 

geliştirilmiştir. : (1) çocuklar; (2) gençler; ve (3) yetişkinler.  

 Bir öğrenme ortamı oluşturmak için gerekli araç/gereçleri ve kaynakları oluşturmak. 

 

BU ÇALIŞMANIN GEREKLİLİĞİ 

 Arap olmayan Müslümanların neredeyse % 90’ı Kur’an’dan 1 sayfa dahi anlamazlar. Bir 

kaç kelimeyi bilseler de, cümleleri anlayamazlar. Kur’an dünyada en fazla okunan ancak 

halen en az anlanan kitaptır!    

 İki faktörden dolayı, şimdiki neslin Kur’an’ı anlayarak okuması son derece gerekli ve 

acildir: (1) Materyalizm ve medyadaki müstehcenlik saldırısı, (2) İslam, Kur'an ve 

Peygambere saldırılar. 

 Kur’an’ı öğrettikten sonra, bizim neslimiz inşaAllah; (1) yanlış uygulamalardan sakınarak 

hayatlarını yeniden şekillendirme ve iyi işlerini (salih amellerini) pozitif örnek olarak tüm 

insanlığa yayma kaabiliyetine sahip olacak ve (2) akıl ve güzel öğütle Rabbinin yoluna 

davet etmek için Kur’an’ın emirlerini izlemede ve İslam hakkında yanlış fikirleri 

belirlemede etkin rol oynayacaktır. 

 

AKADEMİNİN PLANI 

 

Uzun dönemli planımız 1.3 milyar Arap olmayan Müslümana ulaşmak ve onlarla tüm insanlığa 

Kur’an’ın mesajını taşımak. Mevcut plan “Kur’an’ı Anlama Kursu” nu Müslüman dünyasındaki en 

önemli 10 dile çevirmeyi gerekli kılmaktadır. 

 

 

ÖĞRETME METODU 

Herhangi bir bilgiyi başkalarına aktarmanın iki önemli yolu vardır: Motivasyon ve kullanılan 

metodoloji. Kur’an ayetleri öğrenenleri motive eden en önemli örnekler ve ipuçlarıdır. Arapça dil 

bilgisi ile brilikte Kur’an’ın mesajı  power point slaytlar ve kullanımı kolay ders kitapları, çalışma 

kitapları, posterler, oyunlar ve kelime kartları ile etkili ve yenilikçi bir şekilde öğretilir. Ayrıca, bu 

yaklaşımda, insan etkileşimindeki son fikirlerden olan NLP (Neuro Linguistic Programming) de 

kullanılmaktadır. NLP'nin Linguistic kısmı, içsel konuşmalarımızı, duyduklarımızı, dinlediklerimizi 

http://www.mustafacay.com/online-kocluk/bilgiler/korkular/335-nlp-neuro
http://www.mustafacay.com/online-kocluk/bilgiler/korkular/336-nlp-linguistic
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kapsayan iletişim alt yapısıdır. NLP’nin Linguistic kısmı, içsel konuşmalarımızı yeniden 

düzenlememizi sağlar. 

KUR’AN’I ANLAMADA İKİ ADIM YAKLAŞIMI 

Kur’an’ı anlamada iki adım yaklaşımını öneriyoruz: 

 KURS-1: Kur’an’da 40,000 defadan fazla geçen yaklaşık 125 kelimeyi öğreneceksiniz. 

Kur’an’da yaklaşık 80,000 kelime olduğu düşünüldüğünde, 125 kelimeyle % 50’den 

fazlasını örenmiş olacaksınız. 

 KURS-2: Kur’an’da 15,000 defadan fazla geçen ilave 125 kelimeyi daha 

öğreneceksiniz.  

 

Herbir kurs 10 saatte öğretilmektedir. Böylece, 20 saatlik bir eğitimle Kur’an’da geçen kelimelerin 

yaklaşık % 70’ini öğrenmiş olacaksınız. Bundan sonra, Kur’an’ı anlamak son derece kolay 

olmaktadır. Kur’an’da herhagi bir satırda bilmeniz gereken sadece birkaç kelime olacaktır.    

 

TARİHSEL GEÇMİŞ 

Çalışma 1990’da başladı. Bazı kilometre taşları aşağıdadır. 

 

1996 Kitabın yayımlanması: Kur’an’ın Kolay Sözlüğü  (Urducadan çeviri) 

1998 www.understandquran.com sitesi kuruldu. 

2000 Kitabın yayımlanması: Kur’an’daki kelimelerin % 80’i 

 Kitapçığın yayımlanması: Kur’an’dan Seçilen Birkaç Ayet 

2004 Kitabın yayımlanması:  Kur’an’ı Anlama-Kolay Yol (Understand Kur’an – The Easy Way 

(Seviye-1) 

2005 Kurs-1 ve -2’nin başlaması 

 

BİR MÜTEVAZİ TALEP 

Furkan suresi 30. Ayet:“Ve resül dedi ki: Ey Rabbim! Gerçekten benim ümmetim bu Kur’an’ı 

terkedilmiş olarak bıraktılar.” Bu ayette belirtilen duruma düşmemek için, mümkün olan her yolla 

bu asil misyonun bir parçası olmanızı talep ediyoruz. Bu asil görevi yerine getirmek için gelin 

beraber güçlü bir ekip oluşturalım. 

 

Allah’tan istiyoruz ki; bizim bu mütevazi talebimizi kabul etsin ve ikiyüzlülük, gurur ve gösteriş  

dahil olmak üzere her türlü günahtan bizi korusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mustafacay.com/online-kocluk/bilgiler/korkular/336-nlp-linguistic
http://www.understandquran.com/
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ÖNSÖZ  

 

Tüm övgüler, Allah’a mahsustur. Peygamber dedi ki: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve 

öğretendir.” Arap olmayan Müslümanların % 90’ı Kur’an’dan bir sayfa dahi anlayamazlar. 

İnşaAllah, bu kurs namazda yaygın olarak okunan surelerin anlaşılarak okunmasına ve Kur’an’ın 

anlaşılmasına büyük bir fayda sağlayacak Arap dilbilgisinin temellerinin öğrenilmesine yardımcı 

olacaktır.  

Bu kursun en temel ayırdedici özelliklerinden biri,  alışık olunan metodların dışında bir metod 

kullanılmış olmasıdır. Bu yaklaşımın bazı avantajları vardır: 

 Bir müslüman günlük namazlarında ortalama 50 cümleden oluşan 150-200 Arapça kelimeyi 

tekrarlar. Bu cümlelerin anlaşılması, Arapçanın dil yapısını herhangi bir özel çaba 

göstermeden  anlaşılmasına kolaylık sağlar.  

 Bunları her gün Allah’la konuşarak tekrarlamak altın bir fırsattır.  

 İlk dersten itibaren faydaları farkedilmeye başlanacaktır.  

 Allah’a olan bağlılık, konsantrasyon ve dikkat açısından namazınızdaki iyileşmeyi 

hissedeceksiniz. 

Bu kursun başka bir faydası Arapça dilbilgisini öğretme şeklidir. Bu kursun amacı, Kur’an’ı 

anlamaya tercüme yoluyla yardımcı olmak olduğu için, bu kursta daha çok dikkat kelime yapısına 

verilmiştir. Yeni basit ama güçlü bir teknik olan TFE (Toplam Fiziksel Etkileşim) tekniği fiillerin 

farklı şekillerini, isimleri ve zamirleri öğretmek için kullanıldı. Bu eğitimin bir giriş olduğuna 

dikkat edilmeli ve mutlaka daha sonraki bir aşamada Arapça Dilbilgisi üzerinde daha ileri kitaplar 

okuyabilirsiniz. 

Bu dersin sonunda, Kur’an’da 40.000'den fazla kez (yaklaşık 78.000 kelimeden) geçen 125 kelime 

öğreneceksiniz. Diğer bir deyişle, Kur’an’daki kelimelerin neredeyse % 50’sini bilir hale 

geleceksiniz. Bu, Kur’an’ı % 50 anlayacaksınız anlamına gelmez. Çünkü, hemen hemen her ayette 

bilmediğiniz yeni kelimeler olabilir. Ancak, bu kurstan sonra Kur’an’ı anlamak son derece kolay 

olacaktır. 

Dr. Abdulazeez aşağıdaki ülkelerde bu eğitimi vermiştir: 

 HİNDİSTAN: Haydarabad, Madras, Mumbai, Bangalore, Delhi, Pune, Aurangabad, 

Azamgarh, Baraily, Bidar, vb dahil olmak üzere Hindistan'daki büyük şehirlerde 

 SUUDİ ARABİSTAN: Mekke i Mükerreme'de (iki kez), Cidde, Riyad, Dammam, Al-

Khobar, Khafji ve Abha  

 KÖRFEZ ÜLKELERİ: Bahreyn, Dubai ve Kuveyt'te birkaç kez. 

 MALEZYA: Kuala Lampur ve Penang 

 İNGİLTERE: Londra, Binme, Manchester, Birmingham ve Edinburgh 

 GÜNEY AFRİKA: Durban, Şeyh Ahmed Deedat kentinde ve Pretoria. 

Ayrıca kendi başına veya Dr Abdulazeez Abdulraheem’den öğrenenler tarafından birçok ülkede bu 

eğitim veriliyor. Bu ülkeler ABD, Kanada, İngiltere, Pakistan, İsveç, Fildişi Sahili, Malezya, 

Endonezya, Almanya, Fransa, vb. ülkeleri kapsamaktadır. 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Kursun Çevirileri: Bu kurs Urduca, Bengalce, Fransızca, İspanyolca, Endonezya, Çin, Boşnakça, 

Portekizce, Hintçe, Malayalam, Tamil, Telugu ve tercüme edilmiştir. 

Televizyon: Bu kurslar Güney Afrika, ABD GuideUS TV, Uluslararası ETV Urduca kanalı, 

Paigham TV ve Uluslararası ETV Urduca kanalın Barış TV Global Network Kanal İslam TV'de 

verilmektedir. Kanal 4 ve diğerleri gibi Haydarabad Yerel TV Kanalları da Ramazan ayında bu ders 

yayınlanmaktadır. 

 

İnternette (www.understandquran.com): ABD, Kanada, İngiltere, Türkiye, Malezya, Endonezya, 

Bangladeş, Güney Afrika ve diğer ülkelerdeki binlerce e-posta alıcıları ve diğer ülkelerdeki 

yüzlerce insanlar Kurs-1’den yararlanmaktadır.  Web sitesi her ay binlerce kişi tarafından ziyaret 

edilmektedir. “Kur’an’ı öğrenin (Learn Kur’an)”,  “Kur’an’ı anlayın (Understand Kur’an)” veya 

“Kuran Arapçası (Kur’anic Arabic)” vb. kelimeler Google’da arandığında bu site en önde 

listelenenler arasına girer.  ABD, Kanada, İngiltere, vb. gibi farklı ülkelerde toplantılarda 

sunulmaya başlandı. Bu site, Kur'an'ın anlamını öğretme konusunda dünyadaki en popüler web 

sitelerinden biri olarak kabul edilir.  

 

İnşaAllah, bu kursu, kolay, ilginç ve öğrenme açısından etkili bulacaksınız. Allah’tan bizim bu 

mütevazi çabalarımızı kabul etmesini niyaz ediyoruz. Bu kursu, her camii, okul, medrese, 

organizasyonda ve ailenizde tanıtmanızı rica ediyoruz ki namazın yanı sıra Kur’an’ın anlaşılması 

yayılsın. 

 

Parantez "()" içindeki çeviriler daha iyi anlaşılması için eklenen kelimeleri gösterir. Köşeli parantez 

"[]" tercümede direkt karşılığı olmayan kelimeler için kullanılır.  

 

Allah hatalarımızı affetsin. Herhangi bir hata bulursanız lütfen bize bildirin ki, daha sonraki 

baskılarda bunlar olmasın. 

 

Dr. Abdulazeez Abdulraheem  

abdulazeez@understandquran.com 

www.understandquran.com 

 

 

24 Kasım 2010 

 

  

mailto:abdulazeez@understandquran.com
http://www.understandquran.com/
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TÜRKÇEYE UYARLAYANIN ÖNSÖZÜ 

 

Öncelikle, bağışlayan esirgeyen Allah’ın adıyla başlamak isterim. Kur’an’ı anlama konusunda çabalayan 

bir kardeşiniz olarak, Kur’an’daki 125 kelimenin Kur’an’da geçen bütün kelimelerin yarısından fazlasını 

teşekil ettiğini gösteren bu eseri Türkçeye kazandırmayı üzerime bir vazife olarak addettim.  

Müslümanların çoğu, Kur’an’ı okusam bile nasıl olsa anlayamacağım önyargısından dolayı, Kur’an’ı 

anlamak için değil de sevap kazanmak için veya başka amaçlar için okumaktadırlar. Oysa ki Allah, Kur’an’ı 

Kerim’de 54-Kamer Suresi 17, 22, 32 ve 40. ayetlerinde tekrar tekrar "Andolsun ki biz Kur'an'ı, anlaşılıp 

öğüt alınması için kolaylaştırdık." diye buyurmasına rağmen, müslümanların çok azı buna kulak 

vermektedir. Peygamber sizce neden “Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir kenara itip bıraktılar.” (27-

Furkan:30) diye buyurmaktadır? Bir kamuoyu araştırmasına gore, Türkiye’de Kur’an’ı Kerim mealini 

devamlı ve düzenli okuyanların yaklaşık yüzde 5’lik bir kesim olduğu düşünüldüğünde, bu ayetin anlamı 

daha iyi anlaşılmaktadır.  

 

Kur’an’ı Kerim’in ilk inen ayeti olarak bilinen  96-Alak Suresi 1. Ayetinde “Yaratan Rabbinin adıyla 

oku!” diye buyrulmaktadır. Bu ayetteki oku (      ) kelimesinin geçtiği diğer ayetlere baktığımızda, bu kelime 

ile anlatılmak istenen daha net anlaşılamaktadır. 

“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” denilecektir. (17-İsra:14) 

İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı okuyun!” (69-Hakka:19) 

“Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.” (73-Müzzemmil:20) 

Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. (96-Alak:3) 

Yukarıdaki ayetlerden görüldüğü gibi, Kur’an’ı Kerim’deki oku emri ile asıl istenen, verilen mesajı 

anlamaktır. Okumak, anlamaya çalışmak için metni seslendirme şeklinde olabileceği gibi, gözlerimizle de 

metin üzeriden takip ederek verilmek istenen mesajı öğrenme şeklinde de olabilir. Türk Dil Kurumunun 

yayımladığı Türkçe sözlükte “Okumak” kelimesinin anlamı; “Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere 

bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek, Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek, Bir 

şeyin anlamını çözmek” şeklindedir. Bu açıklamalar ışığında, Kur’an’ı Kerim’in oku ermine uymak için 

anlamını çözmeye çaba harcamamızın veya en azından mealiyle birlikte okumamızın gerektiği açıktır.  

 

İsra suresinin 36. ayetinde “Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; 

bunların her biri ondan sorumludur.” hikmetince müsülümanlar olarak bilmemiz gereken şeyleri bilmemizi 

ve bilmediğimiz şeylerin de arkasından gitmeden kulluk vazifemizi yapabilmemizi Yüce Allah’tan dilerim. 

Bu ayetin sırrınca, Kur’an’ı anlamada bize katkı sağlayacağına inandığım bu kitapta verilen 125 kelimeyi ve 

temel gramer bilgilerinin okuyucular tarafından öğrenilmesini şiddetle tavsiye ederim.  

 

Bu kitap, ders kitabı gibi camiilerde, Kur’an kurslarında veya okullarda kullanılabilceği gibi kendi 

başına Kur’an’ı anlamak için çaba harcayanlar için önemli bir başlangıç kaynağıdır. Elbette, bu kitabı 

bitirenlerin Kur’an’ın yarısını anlayacak gibi bir iddiada bulunmak abartılı olur. Ancak, bu kitabı bitirdikten 

sonra herhangi bir ayeti meallerle birlikte değerlendirirken yorum yapabilme ve namazda sıkça okunan 

Kur’an’ı Kerim’deki son sureleri anlama imkanına kavuşacaksınız. Bu kitap, yaklaşık 10 saatlik bir çalışma 

gibi çok kısa sürede sağladığı fayda kıyaslandığında, katkısı çok büyük olacaktır. Kur’an’da bu 125 

kelimeden sonra en fazla geçen 125 kelime daha öğrenildiğinde toplam kelimelerin yüzde yetmişi öğrenilmiş 
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olmaktadır. Dolayısıyla bu öğrenme metodundaki hedef, Kur’an’ı sadece Arapçayı bilen kişilere ilaveten 

tüm Müslümanların en azından belli seviyede Kur’an’ı anlayacak seviyeye gelmesidir. İnanıyorum ki, bu 

seviyeye gelenler içinden bunu daha da ileriye götürecek olanlar da olacaktır. Bu sayede, inşaAllah 

Müslümanların Kur’an’la olan yakınlıkları artarak Kuran’ın hayatlarına hayatlarına yön vermesine katkı 

sağlayacaktır.  

 

Böyle bir eseri ortaya çıkaran ve Türkçeye çevrilmesine rıza gösteren Dr. Abdulazeez 

Abdulraheem’e teşekkür ederim. Bu kitabın tüm okuyuculara faydalı olması dileğiyle, bu eseri Türkçeye 

uyarlama imkanını veren Rabbime hamd ederim. 

 

Her şeyin en doğrusunu şüphesiz ki Allah bilir. Allah hatalarımızı affetsin. Herhangi bir öneri veya 

düzeltmenizi paylaşımınızdan dolayı şimdiden teşekkrür ederim. 

 

Dr. Şeref Demirci  

kuranianlama@gmail.com 

twitter.com/kuranianlama 
facebook: Kuranı Anlama 

 

 

24 Kasım 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kuranianlama@gmail.com
http://www.twitter.com/kuranianlama
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DERS-1 GİRİŞ 

BU KURSUN AMACI: 

 Kur’an anlaşılmasına katkı sağlamak için 

 Namazın daha etkili olması ve hayatımızda etkisini almak için 

 Kur'an’ı anlamak için tekrar tekrar  okumaya teşvik etmek 

 Kur'an’ı hayatımızın içine sokmak 

 İyilik için çalışmak amacıyla takım ruhu oluşturmak için çalışmak 

KUR’AN’I ANLAMA İLE ARAPÇAYI ANLAMAK ARASINDAKI FARKLAR: 

Bu dersin üç özel özelliği vardır: 

1. Namazla başlıyoruz çünkü, nerdeyse günde 1 saat namaz için harcıyoruz.  

2. Dinleme ve okumaya odaklanıyoruz, çünkü Kur’an’ı her gün okuyor ve dinliyoruz.   

3. Kelimelere odaklanıyoruz, çünkü bu doğal bir yaklaşım olup çocuklar bu yolla  öğrenir. 

yoludur çünkü, kelime daha fazla odaklanmak. 

 

GRAMER: 

 

Bu derste 6 kelime öreneceksiniz:  َهُْم، أَْنَت، أَْنتُْم، أَنَا، نَْحنُ  ،هُو  . Bu 6 kelime Kur’an’da 1295 defa 

geçmektedir. Bu kelimeleri TFE (Toplam Fiziksel Etkileşim) vb. tüm duyumlarınızı kullanarak 

öğrenin: Duyun, görün, üzerinde düşünün, söyleyin ve gösterin. Bunu ihmal etmeyin ve bu pratiği 

tüm dikkatinizle severek yapın. 

 

 dediğiniz zaman (O), sağ elinizin işaret parmağını sağınızda oturan bir kişiyi gösteririr ُهوَ  .1

gibi işaret edin.  ُْهم dediğiniz zaman (Onlar), sağ elinizin 4 parmağı ile sağınızdakileri 

gösterir gibi işaret edin.   

 

 dediğiniz zaman (Sen), sağ elinizin işaret parmağını önünüzdeki birini gibi gösterir gibi أَْنتَ  .2

işaret edin.  ْأَْنتُم dediğiniz zaman (Siz), dört parmağınızla sanki önünüzdeki kişileri gösterir 

gibi işaret edin.   

 

 dediğiniz نَْحنُ  .dediğiniz zaman (Ben), sağ elinizin işaret parmağı ile kendinizi gösterin أَنَا .3

zaman (Biz), sağ elinizin dört parmağı ile kendinizi gösterin. 

 
 

 

 

Pratik İçin Açıklamalar: İlk üç defada, 6 formu  َُهو o,    ُْهم  

onlar,   َأَْنت sen,    ْأَْنتُم siz,  أَنَا ben,   ُنَْحن biz,  tercümesiyle birlikte 

göstererek pratik yapın. Elinizle ne demek istediğinizi 

gösterdiğinizi için, ilk 3 pratikten sonra sadece Arapça’larıyla 

3 defa pratik yapın:  ُُهَو،   ُهْم،   أَْنَت،   أَْنتُْم،   أَنَا،   نَْحن.  Bu 

TFE’yi kullanmanın faydalarından ilkidir.  

Yukarıdaki adımlara tercümesini kullanmadan devam 

edin.TFE’yi kullanarak sadece 5 dakikalık pratik yapma ile 

çok kolay bir şekilde bu altı kelimeyi öğrenecksiniz!!!. 

Bu noktada, (birinci, ikinci kişi, zamir vs) terminolojisini 

öğrenme konusunda endişelenmeyin. Sadece bu altı kelimeye 

ve anlamına odaklanın. 

Kişilik zamirleri No Kişi 

O  َ481ُهو Tk. 
(Tekil)  

3ncü 

(Üçüncü kişi) Onlar  ْ444ُهم Çğ. 
(Çoğul) 

Sen  َ81أَْنت Tk. 
(Tekil)  

2nci 

(İkinci kişi) Siz  ْ135أَْنتُم Çğ. 
(Çoğul) 

Ben 68أَنَا Tk. 
(Tekil) 

 
1nci 

(Birinci kişi) Biz  ُ86نَْحن 
Çt. (çift) 

Çğ. 
(Çoğul) 

1. dersi tamamladıktan sonra, 

6 yeni kelime ile Kur’an'da 1295 

kez geçen kelimeyi öğreneceksiniz. 

   Yay                     Sor 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders-1 Giriş 

S1:  Kur’an’da kaç kelime ve kök vardır? 

C: 

 

S2: Bu kursun amaçları nedir? 

C: 

 

S3: Namazla bu kursa başlamamızın faydası nedir?  

C: 

 

S4: Bu kursta, gramerden daha çok kelimelere önem verilmektedir. Neden?  

C: 

 

S5: Bu kursta, ezberden okuma ve dinlemeye, yazma ve konuşmadan daha çok önem 

verilmektedir. Neden?  

C: 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders-1 İle İlgili Gramer Soruları  

S1: Boşlukları  ُُهَو، ُهْم، أَْنَت، أَْنتُم، أنَا، نَْحن  ile en az üç defa doldurunuz. 

Arapça Tercüme عددSayı Kişi 

   O Tk. 3 واحد. 

 جمع.Onlar Çğ    غائب

   Sen Tk. 2 واحد. 

 جمع.Siz Çğ    حاضر

   Ben Tk. واحد 
1. 

 متكلّم

  
 Biz 

Çğ.جمع çt. 

 مثنى

 

S3: Arapça kelimeleri ( َف= 

böylece,  َو= ve) şeklinde ayırınız 

ve anlamını yazınız. 

 S2: Aşağıdakileri Arapçaya 

ceviriniz. 

 Böylece o فَهَُو =َف+ هُوَ 
 Böylece 

onlar 

 

 Ve siz   فَأَْنتَ 
 

  Böylece   َوهُمْ 
 

 Ve sen   فَأَنَا
 

 Böylece sen   َونَْحنُ 
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DERS-2  FATİHA SURESİ (Ayet 1-3) 

Aşağıdaki tablonun ilk satırında, Arapça metin verilir. İkinci satır kelime-kelime çeviriyi içerir. 

Üçüncü sırada ise kelimelerin açıklaması ve dördüncü satırda ise Arapça metnin düz çevirisi vardır. 

İlk önce, 1 satırdaki Arapça metni okuyun, daha sonra kelime kelime çevirisiyle bereber okuyun ve 

sonunda tam metnin çevirisini okuyun. 

Her ne zaman Ku’ran okursak, ilk önce aşağıdakini okumalıyız:  

 
 2702 88  

ْيطَانِ  بِاللِ  أَُعوذُ  ِجيِم  ِمَن الشَّ  .الرَّ
Ben sığınırım Allah’a şeytandan kovulmuş. 

Önce emniyet, 

Emniyetinizi alın 

Korumanızı sağlayın. 

 den/dan:  ِمنْ  هللا بِ 

Kur’anda 3000’den  fazla 

geçmektedir. 

Şeytanın Allah’a yakın olduğunu düşünüyor 

musunuz?  O kovuldu ve Allah’ın şefkat ve 

merhametinden uzaklaştırıldı. İçinde Allah 

Çeviri:  Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. 

 

16-Nahl 98. Ayette, Kur’an okunduğu zaman Allah’a sığınılmasını emredilmektedir.  

 

 فَإَِذا
namaz 

 قََرأْتَ 
nukukukz 

 اْلقُْرآنَ 
Ku’ran 

 فَاْستَِعذْ 
nıuız 

 ِ  بِاللَّ
Allah’a 

ْيطَانِ   ِمَن الشَّ
nadnazuaz 

           
kovulmuş 

 

 İlk önce şeytanın ataklarının neden olduğu güvensizliği hissedin. O sürekli fısıltılar ve bize 

Allah'a itaatsizliği tetikler. 

 Allah anıldığı zaman mutlu olun, hem korkulu hem de ümitvar olun. 

 Allah çok yükseklerde ama O bizim için çok yakındır. Bizim ne düşündüğümüzü bilir. 

 Şeytanın varlığını ve iki meleğin her zaman bizimle olduğunu hissedin. 

 Biz şeytanı vuramayız, ne onu öldürebiliriz ne de iyi olması için ikna edebiliriz. O her 

zaman bizi Allah'tan uzaklaştırmaya çalışır. Tek çözüm yukarıdaki eüzüyü okuyarak, ondan 

Allah’a sığınmaktır. 

 Neden Recim (Kovulma) bahseliyor? Böylece, biz her zaman onun durumunu aklımızda 

canlı tutuyoruz.   

  

Şimdi Fatiha Suresine başlayalım. 
93  75 281 

ْحمٰ  هللاِ  بِْسمِ  ِحْيِم  نِ الرَّ  ﴾1﴿الرَّ
Adıyla Allah(ın) Rahman (Bağışlayan), Rahim (Esirgeyen) 

 اِْسم ِب  
Yaratcının adı 

ALLAH’tır. 

Rahim, Rab 

özellikleridir. 

Bu tip kelimeler üstünlük gösterir. 

Son derece susuz عطشان 

Son derece sinirli غضبان 
Son derece aç جوعان 

Son derece esirgeyen رحمن 

Bu tür kelimeler sürekliliği 

gösterir. 

Güzel جميل 
İyi huylu كريم 

Sürekli esirgeyendir  ِِحيم  الرَّ

de, 

içinde 
Adı 

Çeviri:  Bağışlayan esirgeyen Allah’ın adıyla. 

 



2. dersi tamamladıktan sonra, 

14 yeni kelime  ile Kur’an'daki toplam 

4511 kez geçen kelimeyi 

öğreneceksiniz. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Allah'ın adı bereket, nimetlerle doludur. Onu hatırlayarak, O bizi hatırlar. O bizi hatırladığıı 

sürece çalışmalarımızın sonuçları hakkında endişelenmemize gerek yok. 

 Allah'ın iyilik, bereket, sevgi ve nezaketini düşünün. 

 Allah'ın merhametini sürekli hissedin, uyurken de. 

 Bir şeyin başında Bismillah derken tamamen güvenli ve umutlu hissedin; Son derece 

merhametli ve esirgeyenin sizinle olduğunu hissedin. 
 

43   73 

 اْلٰعلَِمْينَ  (2)  َرب   لِلِ  اَْلَحْمدُ 
Tüm övgüler, teşekkürler Allah için Rabbi Alemler 

ْمُد  :ح ََİki anlamı 

Tüm Övgüler, teşekkürler 

 & Bize bakıyor هللا لِ 

büyümemize 

yardım ediyor.  

Milyarlarca her 

hücre için. 

 Alem َعالَم

 Alemler َعالَِمين

 

İçin Allah 

Allah’a 

Çeviri:  Tüm övgü ve teşekkürler alemlerin Rabbi Allah içindir. 

 

 En büyük ve merhametli olanı kalbinle öv. 

 Nimetleri için O'na teşekkür edin. Bir şey düşünün. O size emniyet, güvenlik, yiyecek ve 

O'na dua şansı, vb bize verdi. 

 Hisset: O'nun Büyüklüğünü hissedin. O, insanlar aleminin, cinler aleminin, melekler 

aleminin galaksilerin ve ne varsa Allah’ın başka bildiği herşeyin Rabbidir. 

 Değerlendir: Ben bu dünyadan kaç kez etkilendim ve "Tüm övgüler, teşekkürler Allah'a 

aittir" demeyi unuttum? Kaç kez O'nu hatırlayıp O'na teşekkür ettim? 

 

ْحٰمنِ  ِحْيمِ  الرَّ  (3) الرَّ
Son derece bağışlayan Son derece esirgeyen 

Çeviri:  Son derece bağışlayan, Son derece esirgeyen 

 

 Bu kelimeler zaten Bismillah’ta açıklanmıştır. 

 Allah son derece esirgeyendir. Aynı zamanda, O'nun rahmeti de süreklidir. 

 Hisset: Bazılarımızın O'na itaatsizliğinden sonra bile,  O’nun rahmet ve bereketinin 

sürekliliğini hissedin.  

 Ailenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza ve meslektaşlarınıza merhametli olun. Bunu hergün 

yapın ve bu ayeti dinleyin ve okuyun. Peygamberden rivayet: “Başkalarına merhamet 

göstermeyene Allah da merhamet göstermez.”  
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GRAMER:  Arapçada bir kelime, bu üç formdan birinde olur: 

 (ُمْسلِم، ُمْؤِمن :Ör) veya bir özellik (ِكتَاب، َمكَّة :Ör) İsim  :(İsim) اْسم .1

 (فَتََح، نََصُروا :Ör) Bir İşi belirtir  :(Fiil) فِْعل .2

  (ِب، ِل، ِمْن، فِي، إن   :Ör) İsim ve/veya fiilleri bağlar  :(Harf) َحْرف .3

 

Birkaç isim örneği alıp nasıl çoğul yapıldığını öğrenelim. Her dilde çoğul yapmanın kendine has bir 

yolu vardır. İngilizcede çoğul yapmak için tekil isim sonuna "s" eklenirken, Türkçede kelime 

sonuna ler/lar eklenir. Arapçada ise, bir kelime sonuna  ن  ekleyerek çoğul yapılır. Çoğulون ayev ي

yapmak için başka kurallar da vardır. Bunları daha sonra inşaAllah öğreneceğiz. 

 

Yüksek sesle en az üç kez aşağıdaki pratikleri yapınız. 

 

Çoğul  Tekil  Çoğul  Tekil 

 ُمْسلِمْ   ُمْسلُِمون، ُمْسلِِمين  َكافِر  َكافُِرون ،َكافِِرين

ُمْشِرُكون، 

 ُمْشِرِكين

 ُمؤِمنُون، ُمؤِمنِين  ُمْشِرك  ُمْؤِمن 

  32     

  ُمنَافِق  ُمنَافِقُون، ُمنَافِقِين
َصالُِحون ، 

 َصالِِحين

 َصالِح 

 

Bu kuralları en son öğrendiğimiz kelimelere uygulayalım,  ،هَُو، هُْم، أَْنَت، أَْنتُْم، أَنَا

 .نَْحنُ 

Şahıs Zamirleri (örneklerle) Sayı Kişi 

O Müslümandır.  َُمْسلِم  ُهو Tekil 

Üçüncü Kişi 
Onlar 

Müslümandır. 
 Çoğul ُمْسلُِمونَ   ُهمْ 

Sen Müslümansın.  َُمْسلِم أَْنت Tekil 

İkinci Kişi 

Siz Müslümansınız.  ُْمْسلُِمونَ   أَْنتُم Çoğul 

Ben Müslümanım. ُمْسلِم أَنَا Tekil 

Birinci Kişi 

Biz Müslümanız.  ُُمْسلُِمونَ  نَْحن Çift; 

Çoğul 
 

 
İlk 3 defada, bu 6 formun çevirisiyle birlikte pratik yapın. Göstererek şöyle deyin: لم س  O bir هو م

Müslümandır; لمون س  Onlar Müslümandır, vb. 3 uygulamadan sonra çevirisini söylemenize هم م

gerek yok, çünkü elleriniz ne demek istediğinizi gösterecektir . Sadece söyleyin;  لم, هم س هو م

لمون س  .vb. Bu TFE kullanmanın faydaları arasında hemen karşımıza çıkanlarından biridir ,م

Çeviri olmadan yukarıdaki adımları devam edin. TFE kullanarak sadece 5 dakikalık uygulama bu 

altı cümleyi ve daha birçok şeyi öğrenmeyi son derece kolay hale getirecek!!! 



   16 

Bu noktada, terminolojileri öğrenme konusunda endişelenmeyin. Sadece bu altı cümleye ve 

anlamlarına odaklanın. 

 

Ders-2  Fatiha Suresi (1-3)  

S1:  Aşağıdakileri tercüme ediniz. 

ْيطَانِ  بِاللِ  أَُعوذُ  ِجيِم  ِمَن الشَّ  .الرَّ

    

ْحٰمنِ  هللاِ  بِْسمِ  ِحْيِم  الرَّ ﴾1﴿الرَّ  

    

  َرب   لِلِ  اَْلَحْمدُ 
ْحٰمنِ  اْلٰعلَِمْينَ  (2)  ِحيِْم  الرَّ (3)الرَّ  

      

 

S2: Eüzü’yü (“اَُعْوْذبِالل”) okurken ne hissetmeliyiz?  

C: 

 

S3: Allah’ı nasıl öveceğimizle ilgili örnekler veriniz (Elhamdülillah demekten 

başka). 

C: 

 

S4: الرحمن (Errahman) ve الرحيم (Errahim) kelimelerinin anlam farkını  

açıklayınız. 

C: 

 

S5: Allah alemlerin Rabbidir.  Bu alemlerden üçünü sayınız. 

C: 



   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Ders-2 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1: Aşağıdaki örnekte ُمسلِم olduğu gibi diğer kelimeler için tabloyu doldurunuz.    

 Sayı Kişiعدد ُمْسلِم ُمْؤِمنْ  َصالِحْ 

 واحد .Tk هَُو ُمْسلِم  
3. 

 جمع.Çğ هُْم ُمْسلُِمون   غائب

 واحد .Tk أَْنَت ُمْسلِم  
2. 

ُمْسلُِمونأَْنتُْم    حاضر  Çğ.جمع 

 واحد .Tk أَنَا ُمْسلِم  
1. 

  متكلّم
 جمع.Çğ نَْحُن ُمْسلُِمون 

 Çt. مثنى 
 
   

S2: Arapça kelimeleri ayırıp 

anlamlarını yazınız. ( َف= böylece,  َو= 

ve) 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

den  ِهللا= den + ِهللا Allah’tan 

 
Böylece onlar 

müslümandır.  
  ُهَو َرب  

 
Ve biz 

inananlarız.  
  فَُهَو ُمْوِمن  

 

Ve biz sığınırız.  
  فَاللُ 

 
Siz iyi 

insanlarsınız.  
هِ فَلِل      

 O Allah’a şirk 

koşar.  
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DERS-3  FATİHA SURESİ (Ayet 4-5) 

 

 

 
 393* 31 

ْينِ  يَْومِ  لِكِ مٰ   ﴾4﴿الد 
Sahibi Günü  Din (Hüküm) 

لِكمٰ   : Sahibi 
 : melekَمالَئَِكة  َملَك(Çğ) 

: kralَملِك 

ْوُم  اْلُجُمَعِة، يَْوُم اْلقِيَاَمةِ يَ   
 يَْومçoğulu أَيَّام  

Din’in iki anlamı var: 

1. Hayat sistemi,  

             2. Hüküm 

Çeviri:  Din (Hüküm) gününün sahibidir. 

 
 O bugün herşeyin sahibi olmakla birlikte, O bize bu dünyata bazı yetkiler vermiştir. O 

günde, Ondan başka kimsenin herhangi bir gücü veya otoritesi olmayacaktır. 

 Abese suresi, 34-36. Ayet: O gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve 

oğullarından kaçar. Yanlış yapanlar için ne dehşet bir gün olacaktır. 

 Hüküm günü hayatımızın en önemli günlerinden biridir. Örneğin, okuldaki bir akademik yıl 

içinde, bir öğrenci için en önemli gün sonuçların belirlendiği gündür.  

 O bize sormadan merhametiyle bizi müslüman yapmıştır. Şimdi, Ondan bize Cenneti 

garantilemesini istiyoruz. Bu yüzden, güçlü bir şekilde umuyororuz ki öyle olacaktır. Bu 

ayeti okurken bu heyecanı hissetmeliyiz. 

 Aynı zamanda, günahlarımız bizi korkutmalı ve bu ibadetimizden itibaren hayatımızı 

değiştirmeye zorlamalı. 
 

12*    

 ﴾5﴿نَْستَِعْيُن   َواِيَّاكَ  نَْعبُدُ  اِيَّاكَ 
Yalnız Sana  (ibadet) kulluk ederiz Ve yalnız Sen Yardım isteriz. 

   :ibadet, kullukِعبَاَدة كَ  إِيَّا

  :kulَعابِد

   :İbedet eden (kulluk yapan)َمْعبُود

 كَ  اِيَّا وَ 
Kulluk etmek veya 

herhangi bir şey yapmak 

için Allah’ın yardımına 

ihtiyacımız vardır.  
yalnız Sen ve yalnız Sen 

Çeviri:  Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden medet umarız. 

 

 Bu bir Müslümanın misyon bildirgesidir. Hayatımızın gayesi Allah'a kulluk etmektir: Ben 

cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım (51:56). 

 Kulluk nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, islama davet, iyiliği nasihat, İslamın yasakladığı 

şeylerden uzak durmak. Çalışırken, kazanırken, başkalarına hizmet ederken vs. sadece Allah 

rızasını gözetiyorsak bunlar da ibadettir. 

 İbadette (kullukta) ilk önce namaz gelmekte. Namaz bizi kötülüklereden alıkoyar. Ondan 

uzak duran dinini tehlikeye sokar. 

 Biz o kadar çaresiziz ki, Allah’ın yardımı olmadan susuzluğumuzu gideremeyiz ve Onun 

yardımı olamadan Ona kulluk edemeyiz. 

 Ey Allah’ım! Namazda Sana kulluk için ve bir sonraki namaza kadar tüm çalışmalarımda, 

işimde, alışverişimde vb tüm işlerimde Senin yardımına ihtiyacım var. 

 Dua: “Ey Allah'ım! En iyi şekilde Sana ibadet etmek için bana yardım et.” diyerek 

kalbinizin derinliklerinden Allah’tan isteyin. Bu dua, bu kitabın son dersinde öğretilir. 

 

3. dersi tamamladıktan sonra, 18 yeni 
kelime ile Kur’an’da geçen toplam 5990 

kelimeyi  
öğreneceksiniz. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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GRAMER: Son derslerde,  o, onlar, sen, siz, ben ve biz kelimelerini öğrendiniz.  Bu derste, onun, 

onların, senin, sizin, benim ve bizim kelimelerini öğreneceksiniz. Aslında, onlar Arapça’da 

kelimeler değil isimlerin, fiillerin veya edatların ekleridir.  Rab (َرب Bizi tutan, bakan ve bizim 

büyümemize yardımcı olan) isminin sonuna bu formları ekleyerek öğreneceğiz.  

Bu eklerin Kur’an'da yaklaşık 10.000 kez geçtiğini unutmayın! Bunlar son derece önemlidir. İyice 

uygulayıp öğrendiğinizden emin olun.   َرب kelimesi Kur’an'da 970 kez geçer. 
 

 ...+  َرب  
Şahıs ekleri/ 

Kişilik Zamirleri 
Sayı Kişi 

Onun Rabbi   َربُّٗه َرب ه Onun   ـٗه   ـه Tekil 
Üçüncü Kişi 

Onların Rabbi  َْربُّهُْم َرب ِهم Onların ـهُْم  ـِهم Çoğul 

Senin Rabbin ُّكَرب Senin كَ ــ Tekil 
İkinci Kişi 

Sizin Rabbiniz ُُّكمْ َرب Sizin  ْـُكم Çoğul 

Benim Rabbim   يَرب Benim ــِي Tekil 

Birinci Kişi 
Bizim 

Rabbimiz 
 ــنَا Bizim نَاَربُّ

Çift; 

Çoğul 

 
Not: GRAMER dersleri doğrudan çalıştığınız Sure ile ilgili değildir. GRAMER kurallarını 

öğrenmeden önce, Surenin gramer yönlerini analiz etmek çok karmaşık olur. Sureler içinde 

öğrendiğiniz kelimelere paralel olarak basit GRAMER kuralları ile başlıyoruz. İlerledikçe, bu 

GRAMER kurallarının Arapça metin içinde uygulanmasını görecekisiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   20 

Ders-3  Fatiha Suresi (Ayet 4-5)  
S1:  Aşağıdakileri tercüme edin. 

 

لِكِ مٰ  ْينِ  يَْومِ   ﴾4﴿الد   
   

﴾5﴿نَْستَِعْيُن   َواِيَّاكَ  نَْعبُدُ  اِيَّاكَ   
    

 

S2: Kıyamet günü için nasıl hazırlık yapmalıyım? 

C: 

 

 

S3:  ِْين  ?kelimesinin anlamı nedir (Din) الد 

C: 

 

 

S4: Hayatımızın hayesi nedir? 

C: 

 

 

 

S5: Ne için Allah’ın yardımıni istemeliyiz. 

C: 

 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders-3 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1: Aşağıdaki   َرب kelimesi için verilen örnekte olduğu gibi, diğer üç 

kelime için tabloyu doldurunuz.  

تابك دين آيات  Sayı Kişiعدد َرب   

 
 

َربُّهٗ ـٗه  ،    Tk. واحد 
3cü 

 غائب

 
 

َربُّهُمْ ،  هُمْ ـ   Çğ.جمع 

 
 

َربُّك،كَ ــ   Tk. واحد 
2nci 
 حاضر

 
 

َربُُّكمْ ،مْ ـكُ    Çğ.جمع 

 
 

َرب ي،يــِ    Tk. واحد 
1inci 
 متكلّم

 
 

َربُّنَا،نَاــ   
Çğ.جمع 
dl. مثنى 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırın ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

 اِْسُمهٗ 
  

Ve onların Dini 
 

 Ve O bizim   هللاُ َربُّنَا َوَربُُّكمْ 

Rabbimizdir 

 

 Sen bizim   يَْومهُمْ 

Rabbimizsin. 

 

 فََربُّكَ 
  Rabbimiz 

merhametlidir. 

 

 ب ِهمْ ِمْن رَّ 
  Biz yardım 

dileriz. 
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DERS-4  FATİHA SURESİ (Ayet 6-7) 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
 24 95 

َراطَ  اْهِدنَا  (6)اْلُمْستَقِْيَم  الص 
Bize yol göster Yol Doğru 

 نَا اِْهدِ 
Yol Doğru 

Yol göster Bize 

Çeviri:  Doğru yolu bize göster. 

 

 Müslüman olmak rehber olunmaya, yol gösterilmeye denk, o zaman bu yalvarış 

gayrimüslimler için olmalıydı! Müslüman olmakta rehberlik ilk adımdır. Şimdi hayatımızda 

her adımda İslamı takip etmek için bu yalvarış gerekir. 

 Rehberliğin kaynağı Kur'an’a anlamaya çalışmaz isek, o zaman bizim duamız samimi olur 

mu? Kur’an'ı anlamayı hatırlatan her namaz, sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda bir 

zorunluluktur! Fatihadan hemen sonra, Kur’an’dan okunan herhangi bir şey de Allah'ın 

rehberliğinin bir parçasıdır. 

 Ey Allah'ım! Namazı en iyi şekilde gerçekleştirmek için bana yol göster. 

 Ey Allah'ım! Bu hafta ve bugün bu ay, bu yıl hayatta yaptığım ne olursa olsun bana yol 

göster. 

 Ey Allah'ım! Namazdan sonra, ofis, ev, ya da alışverişe gittiğimde bana yol göster. 

 
 2181   

 َعلَْيِهمْ  ْنَعْمتَ أَ  الَِّذينَ  ِصَراط
Yol (ki) onlar Nimet verdiklerinin Onlar üzerine 

َراطَ اْلُمْستَقِيم  الصِّ
Doğru yol 

 Kur’anda 1080 :الَِّذينَ 

defa 
  nimetإِْنَعام

 ِهمْ  َعلَى 

üzerine Onlar 

Çeviri:  Üzerine nimet verdiklerinin yoluna  

 

 Allah kime iyilik verdi? Peygamberlere, doğru insanlare, şehitlere ve salih insanlare. Neden? 

Çünkü, onlar doğru yolu takip ettiler.  

 Onların yolu neydi? Özellikle aşağıdaki alanlarda oluşuyordu: 

(1) Eylemler: Yalnızca Allah sevgisi, inancı, samimiyeti ve O'nun korkusuyla kalpten 

yapılan eylemler. Fiziksel eylemler; Namaz, Oruç, Zekat ve Hac. 

(2) Davet: İslama  başkalarını davet; 

(3) Tazkiye: Ruhların, bedenin, ailenin ve toplumun bireysel veya toplu örgütsel çabalarla 

saflaştırılması/temizlenmesi. 

(4) Toplumda İslamın uygulanması: iyiliği emredip ve kötülüğü yasaklayın. Namazdan 

sonra, yaptıklarıyla doğruya ulaşan birini düşünerek şöyle yalvarın. Ey Allah’ım! O onu 

nasıl yaptıysa bana da tevfik (başarıya ulaşma) ver. 

 Değerlendirin: Biz hangi yolda yürüyoruz? 

 Plan: Yukarıda bahsedilen  tüm ihtimal dahilindeki doğru yolları takip etmek için plan yap.   

4. dersi tamamladıktan sonra, 24 
yeni kelime ile Kur’an’da 9118 defa 

geçen kelimeyi öğrenecksiniz.  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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225   2591  

ا   َوالَ  َعلَْيِهمْ  اْلَمْغُضوِب  َغْيرِ   ﴾7﴿ْيَن ل  الضَّ
Değil Gazabı kazananlar onlara Ve ne de Yoldan çıkanlar, sapanlar 

Değil, 

den başka 

 Mağdur ya da : َمْظلُوم

mazlum olan  

 Gazaba uğrayan : َمْغُضوب

 الَ  وَ  ِهمْ  َعلَى 
 sapan: َضال  

 .Çoğul َضالُّون، َضال ين

 üzerine onlar  ve hayır (ekleyerek çoğul yapılır ين ,ون)

Çeviri:  Gazaba uğrayanlar ve sapıklarınkine değil.  

 

Birinci Grup (gazabı elde edenler): 

 Bilenler ancak ona göre hareket etmeyenler. Onların bu dünya ve ahiretteki korkunç sonunu 

düşünün. 

 Bugünkü şeytan modellerini, kahramanları ve liderleri düşünün ve içtenlikle onlar gibi 

olmaktan korunmak için Allah'tan yardım  isteyin. 
 

İkinci Grup (yoldan sapanlar): 

 Günümüzün kaybeden insanlarını düşünün ve tekrar içtenlikle onlar gibi olmamak için dua 

edin. 

 Bizimle Kur’an’a sahip olup da ona çalışmayıp ve zaman ayırmayıp kaybedenlerin arasında 

olmaktan bizi kurtar. 

 Sadece Arapça bilmediğimiz için mi Kur’an’dan uzaklaşıyoruz? Kur’an’ın Arapça derslerini 

öğrenmeyi terketmeyerek bugün bunu çözelim. 

 Dua: Ey Allah'ım! Bildiklerimizle doğru yolda amel etmemiz ve bilmediklerimizi 

öğrenmemiz için bize yardım et.   
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GRAMER:   Önceki derste öğrendiğimiz kuralları iki isme  ن ve كتاب  

uygulayalım. 

 

 din...ِدين +   … kitapِكتَاب + 
İyelik/sahip 

olma 

Sayı Kişi 

Onun 

kitabı 
 Tekil ـٗه  ـه   onun ِدينُهٗ  Onun dini ِكتَابُه  

Üçüncü 

Kişi Onların 

kitabı 
 ِكتَابُُهمْ 

Onların 

dini 
 Çoğul ـهُْم  ـِهم onların ِدينُهُمْ 

Senin 

kitabın 
 ِكتَابُكَ 

Senin 

dinin 
 Tekil كَ ــ senin ِدينُكَ 

İkinci 

Kişi Sizin 

kitabınız 
 ِكتَابُُكمْ 

Sizin 

dininiz 
 Çoğul ـُكمْ  sizin ِدينُُكمْ 

Benim 

kitabım 
 ِكتَابِي

Benim 

dinim 
 Tekil ــِي benim ِدينِي

First Kişi 
Bizim 

kitabımız 
 ِكتَابُنَا

Bizim 

dinimiz 
 ــنَا bizim ِدينُنَا

Çift; 

Çoğul 

 

Şimdi de dişi formlarını öğrenelim. 

  (Kur’an’da 66 defa geçer)   َِهي :o 

 onun kitabı: ِكتَابَُها،   onun dini: ِدينَُها،   onun Rabbi: َربَُّها

 

 

İsimlerin çoğunu dişileştirmek için, sonuna sadece ة eklenir.  Çoğul yapmak için sonundaki ة 
çıkartılarak yerine aşağıda görüldüğü gibi ات eklenir.  Başka da kurallar var olup onları daha sonra 

öğreneceksiniz. 

 

 

Çoğul 

Dişi 

Tekil 

Dişi 

 

Tekil 

Erkek 

 

Çoğul 

Dişi 

Tekil 

Dişi 

 

Tekil 

Erkek 

 ُمْسلِمْ   ُمْسلَِمة ُمْسلَِمات  َكافِر  َكافَِرة َكافَِرات

 ُمْؤِمن  ُمْؤِمنَة ُمْؤِمنَات  ُمْشِرك  ُمْشِرَكة ُمْشِرَكات

 َصالِح  َصالَِحة َصالَِحات  ُمنَافِق  ُمنَافِقَة ُمنَافِقَات
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Ders -4 Fatiha Suresi (6-7) 
S1:  Aşağıdakini Türkçeye çeviriniz. 

َراطَ  اْهِدنَا (6)اْلُمْستَقِْيَم  الص   
   

 َعلَْيِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ 
    

ا   َوالَ  َعلَْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ  ﴾7﴿ْيَن ل  الضَّ  
     

 

S2: Kim hidayet edebilir (nihai rehberlik)? 

 

C: 

 

 

 

 

S3: Hangi kategorideki insanlara nimet verilir? 

 

C: 

 

 

 

 

S4: مغضوبال  ve الضالين arasındaki farkı açıklayınız.  

 

C: 

 

 

 

 

S5:  اِْهِدنَا içindeki نَا anlamı?  

 

C: 

 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 4 İle İgili GRAMER Soruları  

 S1:  

b: Aşağıdaki isimlerin dişi ve çoğul 

hallerini yazınız.   

a: Aşağıdaki isimlere 

örnekte görüldüğü gibi 

“onun” ekleyiniz. 

ركمذ مؤنث جمع  

 

اه+ İsim İsim 

 
 

 َرب   َربُّها ُمْسلِم  

 
 

افِر  كَ   ِدْين    

 
 

ك  ُمْشرِ   ِكتَاب    

 
 

 ايَات  َعابِد  

 
 

 اِْسم    َصالِح  

 
 

 ِصَراط    ُمنَافِق  
 

 

S2: Arapça kelimeyi ayırıp 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapça ya 

çeviriniz. 

   َضال  
Bizim dinimiz ve 

bizim kitabımız  
   َوالَِّذْينَ 

Senin Rabbin ve 

onun kitabı  
   فََعلَْيِهمْ 

Kur’an bizim 

kitabımızdır.  
َو ِدْينُُكمْ  َربُُّكمْ     

Onların dini ve 

onların kitabı  
   َوِدْينُنَا

Benim Rabbim 

ve benim 

kitabım 
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DERS-5 İNDİRİLMESİNİN AMACI  

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم

 
142*    

 ُمٰبَرك   اِلَْيكَ  اَْنَزْلٰنهُ  ِكٰتب  

Bir kitap Biz onu indirdik sana 
Bereket dolu 

(mübarekler) 

 .ُكتُب :çoğulu ِكتَاب
 deriz ِعيد ُمبَاَرك , كَ  إِلَى هُ  أَْنَزْلنَا

(bayramınız mübarek olsun) 
 Biz indirdik onu -e sana 

Çeviri:  Biz, mübarek o kitabı sana indirdik. 

 

 Allah zaten bu kitabın mübarek olduğunu belirtmiştir. Ancak, onun açıklaması daha sonra ifade 

edilir. Bu kitabın bereketini kazanmak istiyorsanız o zaman bu şeyleri açıklandığı şekilde  

yerine getirmeliyiz. 
 

 981  43  

ا بَُّرْوْۤ  ٭﴾92﴿اُولُوا ااْلَْلبَاِب  َولِيَتََذكَّرَ  ٰاٰيتِه   ل يَدَّ
 ص(سورة )

Onlar öyle 

düşünürler ki 
Onun  Ve öyle öğüt alırlar ki Bunların anlamını. 

بَُّروا لِ   أَْلبَاب أُْولُوا،أُولِي يَتََذكَّر لِ  وَ  ه   آيَات يَدَّ

Öyle ki 
Onlar 

dünüşürler 
ayetleri onun ve 

Öyle 

ki 

Onlar öğüt 

alırlar 
bunların anlamını 

 işaret, ayet :آيَة düşünüp taşınma: تََدبُّر

:çoğulu آيَة آيَات  . 

 Akıl : لُب   

 .أَْلبَاب  :çoğulu لُب  

Çeviri: Onlar anlayıp öğüt almak için onun ayetlerini derin derin düşünürler.  

 

 Kur'an indirilmiştir, çünkü: (1) üzerinde duşünüp taşınmak ve (2) ders almak 

 Üzerinde düşünmek:  Gazete okurken düşünmek gerekmez. Bir defa okumak mesajı almak için 

yeterlidir. Fakat, aynı şekilde bir bilim kitabı, matematik, ya da ticaret kitabını okuyabilir 

misiniz? Hayır! Durup üzerinde düşünmek gerekir. 

 Kur’an’ı düşünüp ona göre yaşamak için, önce onu anlamak gerekir.   

 Öğüt almak ders almak anlamına gelir. Bunu emirlere göre hareket ederek ve yasaklardan uzak 

durarak yapabilirsiniz. 

 Yukarıdaki iki işi yaptığımızda, Allah’ın yardımıyla, Kur’an’la bu dünya ve ahiret nimetlerini 

kazanabiliriz. 

 

 

 

  

5. dersi tamamladıktan sonra, 32 
yeni ile Kur’an’da 16296 defa 

geçen kelimeyi öğreneceksiniz.  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  

 



   28 

Derin derin düşünmeye geçmeden once, Kur’an’la bizim aramızdaki ilişkiyi anlayalım. Bunun dört 

yönü vardır.   

1. Doğrudan 

 

2. Kişisel 3. Planlı 4. İlgili 

Kur’an Allah 

kelamıdır. Bunu 

duyduğun ya da 

okuduğun zaman, 

Allah'ın doğrudan 

bana hitap ettiğini 

hissedin. O, O’nun 

sözlerine nasıl tepki 

verdiğimizi görüyor! 

 

Kur’an’daki her ayet 

benim için. Bu ayet 

kafir, müşrik veya 

munafikler içindir  

demeyin.  Ben benim 

için orada ne 

olduğunu görmem 

gerekir. Neden Allah 

bana bunu hitap 

ediyor? 

Her tahıl zerresini 

birinin yemesi 

kaderindedir ! Aynı 

şekilde, her ayet 

duymak ya da 

okunması için 

kaderinize verilmiştir.  

Her şey kaderin bir 

parçasıdır. Hiçbir şey 

rastgele değildir. 

Kur'an bir hatırlatmadır. 

Allah'ın hatırlatmasına 

duyarsız kalınabilir mi? 

Sormalıyım: Ey 

Allah'ım! Neden bugün 

bana bu ayet(ler)i 

duyuruyor veya 

okutuyorsun?  

 

Derin derin düşünmek için aşağıda verilen şartlar gereklidir. Bunun için, 

1. Konsantre ol 2. Anla 3. Düşün 4. Hisset 

Ayeti anlamasan bile 

tam konsantre ol. 

Anlayabileceğin her 

kelimeyi yakalamak 

için çaba göster! 

 

 

Anlayamıyorsan  

Allah'ın mağfiretini 

dile. Kuran 

öğrenmek için 

taahhütünü yenile. 

 

Mümkün olan her 

durumda, özellikle 

Allah'ın işaretleri, 

yarattıkları, tarih, 

cennet, cehennem, vb 

ile ilgili ayetleri 

duyduğunda hayal 

gücünüzü kullanın. 

 

 

İgili ayetleri duyunca 

sevgi, korku, saygı, 

şükran, vb duygularınızı 

kullanın. Örneğin, 

Cennet hakkında 

duyduğunuzda 

heyecanlanın ve umutlu 

olun, cehennem 

hakkında duyduğunuzda 

korkulu olun. 

 

Öğüt almak için, Kur’an’ı hayatımıza sokmalıyız.  

1. Dua et 2. Değerlendir 3.Planla 4. Yay 

Kur’an’ın her ayeti 

bizden bir şey talep 

ediyor. Bunu yerine 

getirmek için, bunu 

yapma doğrultusunda 

Allah'ın yardımını 

isteyerek başlayın. 

 

 

Dua ettikleriniz 

ışığında, son gün 

veya geçen hafta 

faaliyetlerinizi 

değerlendirin. Eğer 

bunları yapıyorsanız, 

Allah'a şükredin. 

Yapmadıysanız 

O'ndan mağfiret 

dileyin. 

Ertesi gün ya da hafta 

yapmak istediklerini 

planla.. 

 

 

Öğrendiklerinizi en iyi 

şekilde yayın. 

 

  

 

Bu dört adımı unutmamanız için, her dersin başında sağ üst köşede gösterilmektedirler.  

Kur’an’ı okurkenki önemi dolayısıyla “Düşün” ve "hisset” ortada verilmektedir. 

 

Bunların en az üçünü hatırlamaya çalışın: Düşün, hissedin ve dua edin. İnşaAllah bundan sonraki 

derslerde bu formülü uygulamayı daha fazla öğreneceksiniz. 
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GRAMER:  Arapçada, bir kelime aşaüıdaki üç tipten biri olabilir.   

 (ُمْسلِم، ُمْؤِمن :Ör) veya sıfat (ِكتَاب، َمكَّة :.Ör)  :(İsim) اْسم .1

 (فَتََح، نََصُروا :.Ör) İşi belirtir  :(Fiil) فِْعل .2

  (ِب، ِل، ِمْن، فِي، إن   :.Ör) İsim ve/veya filleri bağlar  :(Harf) َحْرف .3

 

Önceki derslerde, birkaç isim ve onların çoğul yapılışını öğrendik. Bu derste Harfleri 

öğreneceksiniz:  ََل، ِمْن، َعْن، َمع. Bu ilk üçü ( َْل، ِمْن، َعن) edattır. Aşağıda verilen örneklerle 

birlikte anlamlarını öğrenin. Bu örnekler, bu Harflerin anlamlarını hatırlamak için  çok yararlıdır. 

Aşağıda verilen örneklerde, ّإن kelimesi Kur’an'da 1.532 kez geçiyor! 

 

Harf Örnek 

َل، 

 لِ 
için لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِدين 

Sizing dininiz sizin için benim denim benim 

içindir. 

ْيطَانأَُعوُذ بِاللِ  den ِمن  .Şeytandan Allah’a sığınırım ِمَن الشَّ

 .Allah on(dan)unla razıdır َرِضَي هللاُ َعنهُ  ile َعن

ابِِرين ile َمعَ   .Gerçekten Allah sabredenler ile beraberdir إنَّ هللا َ َمَع الصَّ

 

Bu Harflerin metindeki durumuna bağlı olarak başka anlamları da olabilir. Aşağıdaki tablodaki 

kelimeler Kur’an'da 5000 kez geçmektedir. TFE’yi burada ve devamında kullanın ve iyice 

uygulayın. 

 

  ileَمعَ  ile..َعنْ   denِمنْ   içinلَ 

 onunla َمَعهٗ  onunla َعْنهُ  ondan ِمْنهُ  Onun için لَهٗ 

 onlarla َمَعهُمْ  onlarla َعْنهُمْ  onlardan ِمْنهُمْ  Onlar için لَهُمْ 

 seninle َمَعكَ  seninle َعْنكَ  senden ِمْنكَ  Senin için لَكَ 

 sizinle َمَعُكمْ  sizinle َعْنُكمْ  sizden ِمْنُكمْ  Sizin için لَُكمْ 

 لِي
Benim 

için 
 benimle َمِعي benimle َعن ي benden ِمن ي

 bizimle َمَعنَا bizimle َعنَّا bizden ِمنَّا Bizim için لَنَا

 onunla َمَعهَا onunla َعْنهَا ondan ِمْنهَا Onun için لَهَا
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Ders-5  İndirilmesinin Amacı   
S1:  Aşağıdakileri tercüme ediniz. 
 

 ُمٰبَرك   اِلَْيكَ  اَْنَزْلٰنهُ  ِكٰتب  
    

ا بَُّرْوْۤ اُولُوا ااْلَْلبَاِب  َولِيَتََذكَّرَ  ٰاٰيتِه ل يَدَّ
٭﴾92٭﴿  

    

 

S2: تََدبُّر i örnekle açıklayınız.  

 

C: 

 

 

 

 

 

S3: تََذكُّر i örnekle açıklayınız.  

 

C: 

 

 

 

 

 

S4: Kur’an’la olan ilişkimizin 4 boyutunu açıklayınız.   

 

C: 

 

 

 

 

 

 

S5: تََدبُّر ve تََذكُّر için 4 ön şartı açıklayınız. 

 

C: 

 

 

  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 5 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1: Aşağıdaki  َل örneğinde verildiği,  ِمْن، َعْن، َمَع için boşlukları doldurunuz. 

 

 Sayı Kişiعدد ل من عن مع

 
 

هٗ لَ    Tk. واحد 
3

rd
 

 غائب

 
 

 جمع.Çğ لَهُمْ  

 
 

 واحد .Tk لَكَ  
2

nd 
 حاضر

 
 

 جمع.Çğ لَُكمْ  

 
 

 واحد .Tk لِي 
1

st 
 متكل م

 
 

 .dl      جمع.Çğ لَنَا 
 مثنى

 
 

 غائب .Tk واحد مؤنث لَهَا 

 

S2: Arpaça kelimeleri ayırıp 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

 هللاُ َمَعنَا
  

Allah senden 

razı olsun  
 فَلَهُمْ 

  
Adınız  

 َولَنَا
  

Ve senden  
 فَِمْنُكمْ 

  
Ve onlar için  

 فَلَهَا
  

Kur’an 

benimledir.  
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DERS-6  KUR’AN’IN ÖĞRENİLMESİ  

KOLAYDIR 

 
Son derste, Allah'ın Kur’an'ı, onun ayetlerini düşünmek ve ona göre  uygulamak için indirdiğini 

öğrendik. Kur’an’ın ayetleri Arapça olup diğer bir dile tam olarak çevrilemez. Ancak, Kur’an’ın 

mesajını çevirisinden anlayabiliriz. Arapça ayetler üzerinde düşünmek için Arapçayı öğrenmemiz 

gerekir. 

 

Kur’an’ın anlaşılması için  kolaylaştırması Allah’tan büyük bir nimettir.  Onun Arapçasının da, 

temel bir anlamayla anlaşılması mümkündür.  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
213  51  

ْرنَا َولَقَدْ  :1 ْكرِ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّ  (17–)القََمر لِلذ 
Ve gerçekten Biz kolay yaptık Kur’an Anlamak/hatırlamak 

 kolay : يُْسر قَدْ  لَ  وَ 

 zor : ُعْسر

ْرنَا  biz onu : يَسَّ

kolaylaştık 

Kur’an’ın 

anlamı 

ْكر لِ   الذِّ

ve gerçekten zaten için anlamak&hatırlamak 

لوة  قَْد قَاَمِت الصَّ
Namaz zaten başladı. 

 .iki anlamı vardır ِذْكر

 (1) ezberlemek ve;  

(2) anlamak ve ders almak 

Çeviri:  Ve biz gerçekten Kur’an’ı anlaşılması için kolaylaştırdık.  

 

 Kur'an ayetlerine dayalı fetvalar vermek için, birinin alimlerin yanında yıllarını harcaması 

gerekir.  Ancak, Kur'an bizim yaşamımız için gerekli dersleri almak için anlaşılması çok 

kolaydır.  

 Onu anlayıp ders almamız için kolaylaştırdığı için, Allah’a şükrederiz.  En kısa zamanda 

Kur'an’ı mümkün olan en kısa sürede öğrenmeyi planlayarak Allah’a şükredin. 

 Kur'an’ın anlaşılmasının zor olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyin ve bu şekilde hiç 

düşünmeyin. Bu ayete ters mi düşeceksin? (Allah bizi affetsin) 

 Kur'an öğrenmesi kolaydır, ama bu otomatik değildir. Bunu öğrenmek için zaman ve çaba 

harcamak zorundasınız. Peygamber buyurdu ki: “Kim Allah’a yürürse, O da ona koşarak gelir.” 

 Kur’an kolay olduğu gibi, aynı zamanda ve başkalarına tavsiyede bulunmada etkin bir yoldur. 

Onu iyi anlamak için, onun tarzını, argümanlarını, hikayelerini ve delillerini iyice öğrenmek 

gerekir. 
 

Şimdi bu hadise bakalım.  

284 819   

ْن   َخْيُرُكمْ   :2  )بخارى(َوَعلََّمٗه   تََعلََّم   اْلقُْرآَن    مَّ
Sizin en hayırlınız kim Kur’an’ı öğrendi Ve onu öğretti 

 ُكمْ  َخْيرُ 
 َمْن َربَُّك؟ :

Rabbin kim? 

   öğrendiتََعلَّمَ 

   öğrettiَعلَّمَ 

 هٗ  َعلَّمَ  وَ 

Iyi, en iyi sizin ve öğretti onu 

Çeviri:  Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.  

 

6. dersi tamamladıktan sonra, 44 
yeni kelime ile Kur’an’da 23151 

defa geçen kelimeyi öğreneceksiniz. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Bu bizim için en güçlü cesaret. 

 Peygamber ilk öğrenmekten daha sonra öğretmenden bahsetmiştir. Bu her bir Kur’an öğrencisi 

için büyük bir onurdur. 

 En iyi kişi öğrenme ve öğretim işinin her ikisini aynı zamanda yapandır. 

 Bu aynı zamanda, Allah'ın Kitabını öğrenmenin sonunun olmadığı anlamına gelir! Bu nedenle, 

biz ölene kadar bu konuda daha fazla ve daha fazla bilgi öğrenmeye devam etmeliyiz. 

 Allah bizi izliyor! Hemen şimdi bu Hadis üzerine harekete geçmek için niyet edin. Öğrenmeyi 

hiç bırakmayacağınıza niyet edin.  Onu uygulayamaya ve onu ailenize ve arkadaşlarınıza 

öğretmeye niyet edin. Onu bireysel ve toplu şekilde anlamak ve öğretmek için plan yapın. 

 Peygamber Kur'an’ın bir öğretmeni olarak gönderildi. O Kur'an’ı açıklayarak ve uygulayarak 

öğretti. Sahabenin öğrettiği yolu öğrenmek için, ilk önce Arapçayı okumayı ve Tacvidi 

öğrenmek gerekir. Orada durmayın, çünkü Kur’an’ı anlamak ve yaşamanın nasıl olduğunun 

gerçek öğrenimi ondan sonra başlar. 

 

Başka bir hadisi alalım:  

22            224   

 )بخارى(   بِالن يَّاِت   إِنََّما اْْلَْعَمالُ  :3

Ameller sadece Niyetler üzerine 

 sadece:   إِنََّما

 أَْعَمال :çoğulu َعَمل
         نِيَّات         نِيَّة

niyet niyetler 

Çeviri:  Ameller sadece niyetlere göredir. 

 

 Kur’an’ı sadece Allah rızası için öğrenin. Onu, anlayıp uygulamak için öğrenin.  

 Büyük bir çoğunluk Kur’an’dan uzak olduğu için, Allah rızası için başkalarına öğretmek için 

öğrenelim. 

 Kur'an temelinde toplumu birleştirmek için öğrenin. 

Aşağıdaki tabloda verilen üç kelime Kur’an'da 2306 kez tekrarlar. Aşağıdaki örnekleri kullanarak 

anlamlarını unutmayın. Bu örnekleri hatırlarsanız anlamlarını da hatırlamak ve hatırlamak daha 

kolay olur. Bu örnekler, özellikle benzer sesli kelimelerin (Ör.  ْاِن ve  َّاِن ). anlamını karştırdığınızda 

çok yararlı olur.    

 
628    

 Eğer Allah dilerse إْن َشاَء هللاُ  eğer إنْ 
1532    

ابِرين gerçekten إنَّ   .Gerçekten, Allah, sabredenlerle beraberdir إِنَّ هللاَ َمَع الصَّ
146    

 .Ameller sadece niyetlere göredir إِنََّما اْْلَْعَماُل بِالن يَّاتِ  sadece إنََّما
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GRAMER:  Arapçada, bir kelime aşaüıdaki üç tipten biri olabilir.   

 (ُمْسلِم، ُمْؤِمن :Ör) veya sıfat (ِكتَاب، َمكَّة :.Ör)  :(İsim) اْسم .1

 (فَتََح، نََصُروا :.Ör) İşi belirtir  :(Fiil) فِْعل .2

  (ِب، ِل، ِمْن، فِي، إن   :.Ör) İsim ve/veya filleri bağlar  :(Harf) َحْرف .3

 

Önceki derslerde, birkaç isim ve onların çoğul yapılışını öğrendik. Bu derste Harfleri 

öğreneceksiniz: ،َعلَى، إِلَى ِب، فِي .  Bunlar edattır. Aşağıda verilen örneklerle birlikte 

anlamlarını öğrenin. Bu örnekler, bu Harflerin anlamlarını hatırlamak için  çok yararlıdır. Aşağıda 

verilen örneklerde,  َسبِيل kelimesi Kur’an'da 225 kez geçiyor! 

 

Harf Örnek 

 Allah’ın adı(nda) ile بِْسِم هللا içinde بِ 

 Allah’ın yolunda فِي َسبِيِل هللا  içinde فِي

 .Selam üzerinize olsun السَّالُم َعلَْيُكمْ  üzerinde َعلَى

 Gerçekten Allah’tan geldik ve gerçekten إنَّا ِللِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعون e/-a- إِلَى

O'na döneceğiz.  

 

Bu Harflerin metindeki durumuna bağlı olarak başka anlamları da olabilir. Aşağıdaki tablodaki 

kelimeler Kur’an'da 4327 kez geçmektedir. TFE’yi burada ve devamında kullanın ve iyice 

uygulayın. 

 

 e/a  doğru-: إِلَى üzerinde: َعلَى içinde: فِي içinde:بِ 

 Onun بِه  

içinde 

 Onun فِيهِ 

içinde 

 Onun َعلَْيهِ 

üzerinde 

 Ona إِلَْيهِ 

 Onların بِِهمْ 

içinde 

 Onların فِيِهمْ 

içinde 

 Onların َعلَْيِهمْ 

üzerinde 

 Onlara إِلَْيِهمْ 

 Senin بِكَ 

içinde 

 Senin فِيكَ 

içinde 

 Senin َعلَْيكَ 

üzerinde 

 Sana إِلَْيكَ 

 Sizin بُِكمْ 

içinizde 

 Sizin فِيُكمْ 

içinizde 

 Sizin َعلَْيُكمْ 

üzerinizde 

 Size إِلَْيُكمْ 

 Benim بِي

içimde 

 Benim فِيَّ 

içimde 

 Benim َعلَيَّ 

üzerimde 

 Bana إِلَيَّ 

 Bizim بِنَا

içimizde 

 Bizim فِينَا

içimizde 

 Bizim َعلَْينَا

üzerimizde 

 Bize إِلَْينَا

 بِهَا
Onun 

içinde 
 فِيهَا

Onun 

içinde 
 َعلَْيهَا

Onun 

üzerinde 
 Ona إِلَْيهَا
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Ders-6  Kur’an Öğrenilmesi Kolaydır 
S1:  Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz: 
 

ْرنَا َولَقَدْ  ْكرِ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّ  لِلذ 
    

 

ْن   َخْيُرُكمْ  )بخارى(  َوَعلََّمهٗ  تََعلََّم اْلقُْرآَن    مَّ  

    
 

)بخارى(   بِالن يَّاِت   إِنََّما اْْلَْعَمالُ   

   

 
S2: Kur’an öğrenmede niyet ne olmalıdır?  

 

C: 

 

 

 

S3: Kur’an’ın öğrenilmesi zor mudur? İspat gösteriniz.   

 

C: 

 

 

 

 

S4: Kur’an’ı öğrenmek için neler yapabiliriz? 

 

C: 

 

 

 

 

S5:  َّاِْن،اِن  ve اِنََّما nin anlamlarını örneklerle birlikte veriniz. 

 

C: 
 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 6 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1:  ِب için verilen aşağıdaki örneklerdeki gibi, فِي، َعلَى، إِلَى  için boşlukları 

doldurunuz.  

 

 Sayı Kişiعدد بِ  فِي َعلَى اِلَى

 

ه  بِ     Tk. واحد 
3

ncü
 

  غائب

 جمع.Çğ بِِهمْ   

 

 واحد .Tk بِكَ   
2

inci 
  حاضر

 جمع.Çğ بُِكمْ   

 

 واحد .Tk بِي  
1

inci 
  متكل م

 .Çt       جمع.Çğ بِنَا  
 مثنى

 

واحد  .Tk بِهَا    

مؤنث    
 غائب

 

S2: Arapça kelimeleri ayrınız 

ve anlamlarını yazınız.  

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

 َوفِْيُكمْ 
  Onun üzerinde ve 

benim üzerimde 

 

  Kur’an’a (doğru)   فََعلَيَّ 

 Selam üzerinize   َواِلَْيكَ 

olsun 

 

  Kur’an’ın içinde   فِْي ِكتَابُِكمْ 

 اَْنَزْلنَا َعلَْيَك 
  Senin üzerinde ve 

onun (bayan) 

üzerinde 
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DERS-7  NASIL ÖĞRENİRİZ? 

 

Kur’an’ı öğrenmedeki en iyi yol, bu derste bahsedilen üç adımı takip etmektir. İlk adım, bilginizin 

artırması için Allah’tan yardım itsteyin (dua). 

 
   

 )سورة طه(﴾114﴿ِعْلًما  ِزْدنِىْ  ب  رَ 

Ey Rabbim! Beni çoğalt (arttır) bilgide 

 Bizi gözeten, büyümemizi : رب  

sağlayan 

 نِىْ  ِزدْ 
 bilgi : ِعْلم

Arttır, çoğalt beni 

Çeviri:  Ey Rabbim! Bilgimi artır. 
 

 Allah bu duayı (yalvarılışı) peygambere Kur’an’ı öğrenmesi ve unutmaması için öğretti. Biz 

de bu dua ile Allah’tan tekrar tekrar samimiyetle istemeliyiz. 

 Dua ile, Kur’an’ı anlamaya çalışmak için zamanımızı harcamalıyız. Bir öğrenci her namazda  

başarılı olması için Allah’a yalvarsa fakat okula gitmese ve çalışmak için kitapları açmasa, o 

kişi samimi midir? Eğer çaba harcamadan sadece dua ediyorsak, bu durum dua ile oyun 

oynuyoruz demektir. 

 Neden bilgi kazanımı? Onu yalnız veya birlikte pratik yaparak çalışmak ve yaymak. Kur’an’ı 

öğrenmek, anlamak, pratik yapmak ve yaymak için Allah’tan yardım istemek.  

 Nasıl dua etmeli? İki üç gündür aç olan kişi gibi, bir sonraki gün kalp hastalığından ameliyata 

girecek hasta gibi. O kişi Allah’a sadece bir defa mı yalvarır? Veya hissiz bir şekilde mi dua 

eder? 

 Allah’tan bilgi açlığımızı gidermesi ve cahilliyet hastalığından kurtulmamız için yardım 

dileyin. Bilginin en önemli kaynağı Kur’an’dır. Onu bilmiyorsak, kaybedenlerden olacağız. 

 

İkinci adım kalemle başlayarak tüm kaynakları kullanmaktır. 

912    

 )سورة العلق( ﴾4﴿بِاْلقَلَِم  َعلَّمَ  الَِّذىْ     :2

(ki) O öğretti kalemle 

 ki oالَِّذْى :

 ki onlar: الَِّذين

   öğrendiتََعلَّمَ 

   öğrettiَعلَّمَ 

  قَلَمِ  بِ 

ile kalem 

Çeviri:  Kalemle öğreti. 

 

 İkinci adım kalem kullanmaktır. Kalemi hemen alıp tutun! Elinizle milyonlarca kelime 

yazdınız. Şimdi, elinizi Kur’an’ın anlamını anlamak için kullanın ve bunu alışkanlık haline 

getirin. 

 Nereye yazacaksınız? Bir defter tutun. Öğrendiklerinizi kaydedin. Kitap ve defterleriniz için 

küçük bir kütüphane geliştirin.  

 Yazmayı alışkanlık haline getirdikten sonra, dinlemeye ve anlamaya dikkat etmelisiniz. 

 Bugün en az beş on dakikanızı yeni kelimelerin anlamlarını ve gramer formlarını yazmak için 

kendinize söz verin. Bunu tembellik yapmadan tam bir sebatla ve samimiyetle yapın. 

7. dersi tamamladıktan sonra, 57 yeni 

kelime ile Kur’an’da toplam  24446 defa 

geçen kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Bu ümmet içinde bir bilgi eksikliği varsa, bu bilgi ilk kelimesi “Oku” ( ْإْقَرأ) olan Kur’an’dadır. 

Kur’an’ı okumanın yanında, bilginizin artması için tarih, bilim, matmatik, edebiyat vs. gibi 

diğer tüm faydalı kaynakları okumayı özel bir alışkanlık haline getirin. 

 

Üçüncü adım daha iyiye ulaşmak için yarışmaktır. 
24 29   

 (2)اْلُمْلك:  َعَماًل٪ط اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ     :3
Hanginiz daha iyidir amellerde? 

 
 أَْكبَر َكبِير büyük ُكمْ  اَي  

 أَْعَمال َعَمل 
hanginiz siz, sizin 

küçük أَْصَغر َصِغير 
iyi, güzel أَْحَسن َحَسن 

Çeviri:  Amellerde hanginiz daha iyidir?  

 

 Bu üçüncü adımdır. Allah bizi hangimizin daha iyi olacağını görmek için yarattı; ibadette, 

ailede, ofiste. Namaz, oruç ve zikirde daha iyi olmak, başkalarına yardım, iyiyi paylaşmak ve 

kötülüklerden uzaklaştırmak gibi sosyal faaliyetlerde daha iyi olmak  

 Allah bizi gözetliyor. Bu sınıfta Kur’an’ı öğrenmede kim daha iyi? Sadece Allah rızası için 

diğerlerinden daha iyi olmaya çalış. Yarış! 

 Şeytan bunalımda. Neden? Çünkü, Kur’an’ı öğrenmek için ilk adımı attınız. O sizi durdurmak 

için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Şeytan çok tecrübelidir. Fakat, siz Allah’ın 

desteğini alıyorsunuz. Şeytan hazırdır, ancak melekler de hazırdır, onların kalemleri de sizin 

amellerinizi kaydetmektedir. Hazır mısnız? 

 

 

  

)سوره َرب  ِزْدنِْي ِعْلًما

 (۱۱۱طٰه:
 (۱)العلق: ِذْي َعلََّم بِاْلقَلَمِ اَلَّ 

 (۲)الملک: اَْحَسُن َعَمالً  اَيُُّكمْ 
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GRAMER – Edatlarla ilgili Üç İpucu: 

Son iki derste birkaç edat öğrendiniz. Edatlar metne bağlı olarak anlamları değişebilir. Bu ipuçlarını 

hatırlarsanız, onları nasıl anlayacağınızı bileceksiniz. 

 

1. Aynı şey farklı dillerde farklı edatlarla açıklanır. Örneğin: 

 Ben Allah’a inandım.         I believed in Allah (İngilizce)      آَمْنُت بِاللِ       
 

Yukarıdaki üç cümle 3 farklı dilde aynı gerçeği açıklamaktadır (Ben inandım.). Fakat, her 

dilde kullanılan edatların temel anlamları farklıdır (ile, -e/a, içinde, üzerinde) 

 

2. Aynı dil için, kullanılan fiile bağlı olarak bir edat gerekli olabilir veya olmayabilir. Örneğin:  

I said to him I told him.  Ona söyledim olarak Türkçe’de –e/a eki kullanılarak söylenen 

gerçek, İngilizce’de say (said: ikinci hali) ile söylenirken to edatıyla, tell (told: ikinci hali) 

ile söylenirkense herhangi bir edat gelmemiştir. Çünkü, tell ile yapılan söylemek eylemi to 

ile yapılan (-e/a) ifadesini içinde barındırır.  

 

Arapçada edat gerekenlere örnek:  

 

Allah’ın dinine girmek (buradaki girmek 

kelimesi içine girmek anlamına geldiği için, 

ayrıca Arapçadaki gibi فِي “içine” kullanılmaz) 

 

 يَْدُخلُوَن فِي ِديِن هللاِ 

Beni affet (buradaki affetme kimin için olduğu 

belli olduğundan Arapçadaki gibi  “için” ( ِل)  

kullanılmaz. 

 اْغفِْرلِي

 

Arapçada edat gerekenlere örnek:  

 

Allah’tan af dilemek أَْستَْغفُِر هللا 
Ve merhamet dilemek َواْرَحْمنِي 

 

İşaret Zamirleri:  Kişileri göstermek için kullanılan dört kelimeyi öğrenelim. Bu dört kelime 

Kur’an’da 902 defa geçmektedir. Bunlarla TFE kullanarak aşağıdaki kutularda tanımlandığı şekilde 

pratik yapın.  

 

Pratik İçin İpuçları:  

İşaret parmağınızı yakınınızdaki kitap gibi bir şeyi işaret ederek    ذاه  

deyin.  Dört parmağınızla aynı yönü işaret ederek   ُؤآلءه  deyin.  

İşaret parmağınızla uzaktaki bir şeyi işaret ederek   لكَ ذ  deyin. Bu yön, 

sağınızda veya solunuzda ( ُْهَو، ُهم için) veya önünüzde ( ْأَْنَت، أْنتُم 
için) olmamalı, fakat bunların arasında olmaldır. 

Dört parmağınızla aynı yönü işaret ederek   ئِكأُول  deyin.  

 

İşaret Zamirleri 

bu   َذاه  
bunlar   ُؤآلءه  

şu   لِكَ ذ  

şunlar ـاُول  ئِكَ ـ 
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Ders-7  Ne kadar Öğrendik? 

S1:  Türkçeye çeviriniz. 
 

ب    طه ِعْلمً  ِزْدنِىْ  رَّ

    

 

 العلق بِاْلقَلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذىْ 
    

 

 الملك َعَماًل  اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ 
    

 

S2: Allah kime bilgisini artırmak için nasıl dua edeceğini öğretti.  

 

C: 

 
 

S3: Bilgi için Allah’a yalvarmadan sonra neler yapabiliriz.  

 

C: 

 

 

 
 

S4: Kelimenin/Fillerin anlamlarını değiştiren edatları bir örnekle açıklayınız.  

 

C: 

 

 

 
 

S5: Allah’ın yarışmamızı istediği 5 önemli alan nelerdir?  

 

C: 

 
 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders-7 İle  İlgili GRAMER Soruları 

 S1:  

b. Aşağıda  ٰاذَ ه  için verilen örneği diğer 

zamirlere uygulayınız. 

 a. Aşağıdaki zamirlerin 

anlamlarını yazınız. 

 ٰهُؤآلءِ   ٰهَذا ِكتَاب   ٰهَذا

 ٰذلِكَ   ٰهُؤآلءِ  
 ٰهَذا  ٰذلِكَ  
ئِكَ   ـٰ ئِكَ   أُول ـٰ  أُول

  

 

S2: Arapça kelimeyi ayırıp 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Arapçaya veririniz. 

 فَِمْنهُمْ 
  

Öğrendi ve 

öğretti  
 َوإِلَيَّ 

  
Kalemle örendi  

 َوفِْيهَا
  

Bilgimi artır  
 َوِمْنكَ 

  
Bu yüzden siz 

hepiniz  
 َوَعلَْيُكمْ 

  
Ve onlar 

arasında  
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DERS-8 ASR SURESİ (Sure No. 103) 
 

Giriş: Bu kısa sure insanlığa kaybetmekten sakınmanın formülünü sunmaktadır. Bir kişi, doğru 

işleri yaparak kendini nasıl kurtarır? 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم

(1)َواْلَعْصِر   
Zaman, 

 اْلَعْصرِ  وَ 

 nin iki anlamı: (1) ve;  (2) ile (yemin) zaman وَ 

 

 Kur’an’daki birçok sure  َِواْلفَْجِر، َوالشَّْمِس، َواللَّْيِل، َوالنَّْجِم، َوالسََّماء de olduğu gibi benzer yeminle 

başlar.  

 Allah zamana yemin ederek bu sure başlamaktadır. Zaman, burada yeminden sonra kullanılan 

şahit olarak gösterilmiştir. 
 

 47                72 

ْنَسانَ  اِنَّ   (1)ُخْسٍر  لَفِْى  ااْلِ
Gerçekten İnsan elbette içinde kayıp 

 Kur’an’da 1532 defa إِنَّ 

geçmektedir! 

ابِِرين    هللا َإِنَّ ا َمَع الصَّ  

 İnsan: إِْنَسان 

ْنَسان اْلِ :   İnsan (genel), 

insanlık 

 فِي لَ 
 

elbette içinde 

Çeviri:  Gerçekten, insan elbette kayıptadır.   

 

 Bu ayette, Allah’ın üç ayrı vurgulama ile konuya başlayarak konunun önemini vurgulamasını 

görüyoruz : (1) Yemin  َإِنَّ  (2) ;و kullanımı; ve (3)  َل kullanımı. 

 Vurgulamanın dördüncü bir formu daha vardır   100 .إال öğrencilik sınıfta, 95’i bir sınavda 

başarısız olduysa, “95’i hariç (  إال) (ancak) hepsi geçti.” mi deriz, yoksa “5’i hariç hepsi 

başarısız oldu.” mu deriz. Hariç ifadesini kullandığımız kısımda azınlık olması gerektiği için 

ikinci şekliyle söyleriz. Dolayısıyla, insanlığı çoğu kayıptadır. 

 Her zaman bu ayeti dinlerken, dikkatimizi artırmalıyız ve kaybetmekten sakınmak için ne 

yaptığımızı tekrar düşünmeliyiz! 
 

444 2181    

لِٰحتِ  َوَعِملُوا ٰاَمنُْوا الَِّذينَ  اِلَّ   الص ٰ
Ancak Ki onlar Iman etti Ve yaptı Doğru işler/ameller 

 هللاالَ إِلهَ إاِلَّ ا
 الَِّذينَ ِصَراطَ 

 أَْنَعْمَت َعلَْيِهمْ 
 إِيَمان
iman 

 َصالُِحون، َصالِِحينَصالِح َعِملُوا وَ 

 ve Onlar yaptılar َصالَِحاتَصالَِحة 

Çeviri: Ancak, inanalar ve doğru işler yapanlar (müstesna, hariç) 

 

 Burada bahsedilen iki şey üzerinde düşünelim. İman ve iyi işler (ameller) 

 Ey Allahım! Doğru, tam ve hak bir iman üzerine beni sabit kıl. 

 Değerlendir: İmanım var ancak imanımın durumu nedir? Gün içerisinde kaç defa Allah’ı, 

ahireti, sağımızda ve solumuzdaki iki meleği ve gün boyu beni bırakmayan şeytanı 

8. dersi tamamladıktan sonra, 56 yeni 
kelime ile, Kur’an’da toplam 25475 defa 

geçen kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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düşünüyorum? Diyor muyum: Bu bana neden oldu? Veya bu, Allah’tan bana daha iyi olmam 

için bir test olarak mı verildi? 

 Allah’ın Kitabına imanım ne durumda? Ona sadece iman mı ediyorum yoksa onunla çalışarak 

ve pratik yaparak onula ilişkimi geliştiriyor muyum? 

 Kur’an imanımızın detayları ile ilgilidir. Anlayarak Kur’an’ı okumak, imanımızı 

kuvvetlendirir ve arttırır. 

 Sadece iman kaybetmekten beni kurtarmak için yeterli değildir. İyi işler (ameller) de 

gereklidir. Namazlarımın (Salat), oruçlarımın, zekatlarımın, ahlakımın ve ilişkilerimin vs. 

kalitesi nedir? 

 
 125   

ْبِر   َوتََواَصْوا الا ٪بِاْلَحق   َوتََواَصْوا  ﴾3﴿بِالصَّ
ve birbirinize tavsiye edin hakkı, ve birbirinize tavsiye edin sabrı. 

 تََواَصْوا وَ 
 hak, gerçek : َحق  

 َصْبر تََواَصْوا وَ 

ve birbirinize tavsiye edin ve 
birbirinize tavsiye 

edin 
sabır 

Çeviri:  Ve birbirinize hakkı tavsiye edin ve bribirnize sabrı tavsiye edin.  

 

 İman ve doğru ameller yalnız başına yeterli değildir. Hakkı ve sabrı da başkalarına tavsiye 

etmemiz gerekiyor.  

 Kişi hakkı nerede bulacak? Kur’an’ı anlayamıyorsak, gerçeği başkalarına nasıl yayacağız. 

 Kur’an’daki birçok ayette, Allah resül ve nebilerin hakkı, adaleti ve sabrı nasıl tavsiye 

ettiklerini tarif etmektedir. Onlardan bunun nasıl yapılacağının yolunu öğren. 

 Bu ayette, Allah insanları çoğul formunda kullanmakatadır. “ki onlar...” Bu, hayatımızda her 

yönüyle Allah’a itaat ederek bir takım olarak çalışmamızı, birbirimize tavsiyede bulunmamızı 

göstermektedir. 

 Şimdi sınıfınızdan veya bulunduğunuz gruptan bir kişi seçerek başlayabilirsiniz. Ona, 

Kur’an’ı tamamlayıncaya kadar pratik yapma, öğrenme ve bunu başkalarına tavsiye etmede 

beraber çalışmak için teklifte bulunun.  

 Sabrın üç şekli vardır: (1) İyiliklere, bunu yaymaya sabır; (2) günahlardan uzak kalmaya sabır; 

ve (3) zorluklarla, hastalıklarla vs. karşılaşınca sabır. 

 Oğlumuza veya kızımıza “Eğitim al” dediğimiz zaman onun için detaylı bir planımız vardır. 

Benzer bir planımız, insanlara doğru yolu göstermeyi tavsiye etmek için var mı? 
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GRAMER: Önceki derslerde, isimleri ve harfleri öğrendik. Bu dersten başlayarak, fiile 
odaklanacağız. 

 

Fiil iş oluş bildiren bir kelimedir. Örneğin   َفَتَح (o açtı), نََصر (o yardım etti),  ُيَشَرب (o içiyor veya o 

içecek), vs.  

 

Arapçada fiiller v ve isimler genellikle üç harften oluşur, örneğin  ََضَربَ ,نََصرَ ,فََعل, vs. Arapçada, 

başlıca iki temel zaman kipi vardır; فعل ماضي (Geçmiş zaman) ve فعل مضارع (Geniş zaman). Bu 

derste فعل ماضي (Geçmiş zaman) üzerinde durualcaktır.  فعل ماضي nin altı formuna aşağıda 

belirtilen metoda göre çalışalım: 

 

  َفََعل (O yaptı) derken, sağ elinizin işaret parmağı ile sağ tarafınızı orada oturan bir kişi olduğunu 

düşünerek gösterin. Kolunuzu göğüs hizasında ve yatay olarak tutun. 

 فََعلُوا (Onlar yaptılar) derken, sağ elinizin dört parmağıyla aynı yönü gösterin.  

  َفََعْلت (Sen yaptın) derken, sağ elinizin işaret parmağını önünüze doğru tutun.  

  ْفََعْلتُم (Siz yaptınız) derken, sağ elinizin dört parmağıyla aynı yönü gösterin.  

  ُفََعْلت  (Ben yaptım) derken, sağ elinizin işaret parmağıyla kendinizi gösterin.  

 فََعْلنَا  (Biz yaptık) derken, sağ elinizin dört parmağıyla kendinizi gösterin.  
 

Sağ el erkek cinsiyetini, sol el de dişi cinsiyetini temsil etmektedir. Tüm yönlerde, kolunuzu yatay 

olarak tuttuğunuzdan emin olun فعل ماضي.  
 

Geçmiş zamanla ilgili kelimeler italic gösterilmiştir. İşlem 

tamamlandığı için, harfler eğiktir. 

Kişiye bağlı olarak ,(3
üncü

, 2
inci

, 1
inci

), sayı (Tekil veya Çoğul) 

veya cinsiyet (erkek veya dişi), ilgili geçmiş zaman 

formlarındaki kelimelerin sonları değişir. Bu değişiklik, işi 

kimin yaptığını gösterir.  

Eğer yolun ortasında duruyorsan, giden bir arabanın, 

kamyonun veya jipin arka tarafını görürüsünüz. Olup biten 

herhangi bir şey geçmişi geçmişi gösterir. Arka tarfına bir 

bakış, giden aracın ne çeşit bir araç olduğunu size söylemek 

için yeterlidir. Bunların tümünü çizmek yerine, pistin 

ortasında dururken kalkış yapan bir uçağı gösteriyoruz. Biten 

harflere bakarak, işi kimin (sen, o veya ben) yaptığını 

söyleyebilirsiniz Bu kelime sonları: ( وا،َت،تُْم،ُت،نَاـ، ). 

 

 

Geçmiş zaman فِْعل
 َماِضي

Kişi 

O yaptı.  ََفعَل 
 

3
üncü 

Onlar 

yaptılar. َفعَُلوا 
Sen 

yaptın.  ََفعَْلت 
 

2
nci 

Siz 

yaptınız.  َْفعَْلتُم 
Ben 

yaptım.  َُفعَْلت 

 
1

inci 
Biz 

yaptık. َفعَْلَنا 

 

 

 

Kur’an’da toplam yaklaşık olarak 9000 defa geçen bu formları öğrenmek son derece 

önemlidir. Kur’an’da ortalama 10 kelimeden birinde bu formlar kullanılmaktadır. Bu 

formları ezberlemek için en az 5-10 dakika harcayın. 

 

  

ــــَ  ـُْوا   َت تُْم   ـ

 نَا    تُ 
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Yukarıdaki konuyu başka bir örnekle ele almaya çalışalım. 

 

 

 

Birinin bir ağacı birkaç ay önce diktiğini düşünün. Bu ağaç şimdi uzun ve meyvelerini taşıyor. Bu 

ağacı diken kişi, ağacın gölgesinde duruyor. Bu sahneye bakarken, ilk önce BÜYÜK ŞEYi (ağaç: 

işlemin sonucu) göreceksiniz ve sonra KÜÇÜK ŞEYi (bu işi kimin yaptığı) göreceksiniz. Geçmiş 

zamanda, işlem fiilin ilk kısmındadır, onu izleyen kısım aksiyonu kimin yaptığını gösterir (   ــــَ  ـُْوا
   .(َت تُْم   ُت نَا
 
 

 in dahil edilmesi Geniş Zamana zaten anlamını  قَدْ 

katarak ilave vurgu sağlar.  
Kişi 

O zaten yaptı (onu).  ََقْدَفعَل 
Üçüncü Kişi 

Onlar zaten yaptılar (onu). َقْدَفعَُلوا 

Sen zaten yaptın (onu).  ََقْدَفعَْلت 
İkinci Kişi 

Siz zaten yaptınız (onu).  َْقْدَفعَْلتُم 

Ben zaten yaptım (onu).  َُقْدَفعَْلت 
Birinci Kişi 

Biz zaten yaptık (onu). َقْدَفعَْلَنا 
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Ders-8  Asr Suresi 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 
 

(1)َواْلَعْصِر  ْنَسانَ  اِنَّ    لَفِْى ُخْسرٍ  (2)   ااْلِ
    

لِٰحتِ  َوَعِملُوا ٰاَمنُْوا الَِّذْينَ  ااِلَّ   الص ٰ
     

٪الا  َوتََواَصْوا ْبِر  َوتََواَصْوا بِاْلَحق  ﴾3﴿بِالصَّ  
    

 
 

S2: Allah neden “asr” a yemin etmektedir?  

 

C: 

 

 

 

 

S3: Birinin başarılı olma şartları nelerdir?  

 

C: 

 

 

 

 

 

S4: Gerçeği nerede buluruz?  

C: 

 

 

 

 

S5: Kaç tip sabır vardır? 

 

C: 

 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders-8 İle İlgili GRAMER Soruları 

  S1:  َفََعل nin geçmiş zamandaki 6 formunu üç defa yazınız ve anlamlarını 

yazınız.   

 

Çeviri يفعل ماض يفعل ماض  يفعل ماض   Number Kişiعدد 

    Tk. واحد 
3

üncü
 

 غائب

    Çğ.جمع 

    Tk. واحد 
2

nci 
 حاضر

    Çğ.جمع 

    Tk. واحد 
1

inci 
 متكل م

    Çğ.جمع      çt. 
 مثنى

 

 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Arapçaya çevirniz.  

 َمْن فََعَل هَذا
  

Bunu ben 

yaptım.  
 َوفََعْلتَ 

  
kayıpta  

 ِمْن َرب كَ 
  

inandı ve iyi 

yaptı  
 فِْي ِدْينِِهمْ 

  
senin dinin ve 

benim dinim  
 اِٰلى َرب كَ 

  
benim adım ve 

senin adın  
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DERS-9 NASR SURESİ  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
272    

 (1)َواْلفَْتُح  نَْصُر هللاِ  َجا ءَ  اَِذا
-diği zaman gelir Allah’ın yardımı Ve fetih 

إَِذا، إِذْ   : -diği zaman, iken.. 
 geldi : َجاءَ 

 geldiğinde : اَِذا َجاءَ 
 help : نَْصر

 اْلفَْتحُ  وَ 
ve Fetih, açılış 

Çeviri:  Allah’ın yardımı ve fetih (açılış) geldiği zaman  

 

  ْإذ kelimesi 239 defa ve إَذا kelimesi 454 defa Kur’an’da geçer. Her ikisi de “-diği zaman,  

 .. iken”  anlamına gelir. 

 Allah’ın yardımı başka herşeyin üzerindedir. Bu yüzden, her günkü yaşamımızda Onun 

yardımını istemeliyiz/aramalıyız.  

 Dua: Ey Allah’ım! Senin yardımını ve fethini bize ver.  

 Değerlendir: 23 yıllık zor bir çalışma sonunda Kur’an tamamlandı. Biz İslam için ne yaptık?   

 Planla: Hayatımın bu kademesinde, bugün, bu hafta ne yapabilirim? Bireysel veya takım 

halinde plan yapıp Allah’ın yardımı ve fetihini/açılışı almaya çalışmalıyız. Paramızı, 

zamanımızı, kaynaklarımızı ve kabiliyetlerimizi İslam Dinine hizmet etmek için harcamalıyız. 

Bir öğrenci isen, İslama en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarında uzmanlığa ulaşmak 

için en iyini yap.  
 

 
 121    

 (2)اَْفَواًجا  فِْى ِدْيِن هللاِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاسَ  َوَراَْيتَ 

Ve görürsün insanları giriyor Allah’ın dinine  
topluluklar 

halinde, 

 kalabalık :فَْوج هللاِ  ِدْينِ  فِىْ  giriş ُدُخول insan : إِْنَسان َرأَْيت وَ 

ve Sen gördün نَاس: insanlar ُخُروج çıkış içine din Allah أَْفَواج : kalabalıklar 

Çeviri:  Ve insanları Allah’ın dinine topluluklar halinde girerken görürsün. 

 

 Dinin iki anlamı vardır: (1) HesapJudgment (2) Hayat sistemi.  Buradaki hayat sistemini 

gösterir. Bu ayette, insanların Müslüman oldukları anlaşılmaktadır.   

 Bu ayete gore, Allah’tan gelen yardım ve fethin sonucu nedir? İnsanların rehbere uyması ve 

İslama girmesi. Fethi bu amaçla mı istiyoruz? Başkalarına İslamı anlama ve takip etmede 

yardımcı oluyor muyuz? 

 
 

    

 َواْستَْغفِْرهُ  َرب كَ  بَِحْمدِ  فََسبِّحْ 
O zaman yücelt Hamd ile Rabbini Ve Ondan af dile 

 Bizi koruyan/gözeten َحْمدِ  بِ  َسب حْ  فَ 

ve büyüten 

 هُ  اِْستَْغفِرْ  وَ 
O zaman yücelt ile Hamd, övgü ve Affını dile Onun 

Çeviri:  Rabbini hamd ile yücelt ve Ondan affolmak için yardım dile. 

 

9. dersi tamamladıktan sonra  
59 yeni kelime ile Kur’an’da toplam 

26410 defa geçen kelimeyi öğrenmiş 

olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 َسب ح anlamı: SubhanAllah, Allah her türlü eksiklikten uzaktır demektir. Kimsenin yardımına 

ihtiyacı yoktur. O zayıf değil veya kimsenin baskısı altında değildir. Oğlu veya babası 

yokktur. Kainatta varlığıyla eşi vebenzeri yoktur. 

 SubhanAllah diyerek, Onun sonsuzluğunu ve hatalardan, eksiklerden uzaklığını belirtiyoruz. 

Bu hayat sınavından gerçek sınava doğru geçiyoruz. Hiçbir şeyi Kaderin bir parçası olarak 

group şikayette bulunmamalıyız. Eğer şikayet edersek, SubhanAllah’a karşı hareket etmiş 

oluruz. Bunun yerine, bizi test ve denemelerden geçiren, günlük yaşantımızı bize 

kolaylaştıran Allah’a ibadete devam etmeliyiz.    

 İşlerimizde eksiklikler olabileceği için, ne zaman bir iyilik yapsak, hemen Allah’a hamd 

edip af için dua etmeliyiz.. 
 

 
   

ابًا  َكاَن  اِنَّهٗ   ﴾3﴿تَوَّ
Gerçekten, O dir/dır affeden 

ابِرين:   إِنَّ   إِنَّ هللاَ َمَع الصَّ
Gerçekten, Allah sabredenlerle 

beraberdir.  

 .idi  َكاَن Normal anlamı 

Sadece Allah için anlamı,  ََكان dir. 

 dödürmek:    تَابَ 

 döndüren:   تَائِب

اب  sık sık döndüren:  تَوَّ

اب ابِينتَوَّ ابُون، تَوَّ  تَوَّ
Çeviri:  Gerçekten, O affedendir. 

 

 Bu büyük bir rahatlama işareti ve bizim gibi günahkarlar için iyi haberdir. Allah’ın 

merhametini umarak umudumuzu kaybetmemeliyiz. Günahlarını kabul ederek ve onlardan 

pişman olup ve üzülerek ve bir daha aynı günahı tekrarlamayacağına tam bir niyet ile 

samimi pişmanlık duy. Daima, Allah’ın pişmanlığınızı kabul edeceğine tam bir imanınız 

olsun.   

 Örnek: Ben çok açım ve biri bana yüzlerce insanı beslediğini söylese, ondan hemen yiyecek 

mi istemez miyim? Bunun gibi, bu ayette Allah sınırsız affından bahsetmektedir. 

Dolayısıyla, bu fırsatı hemen değerlendirmek için Allah’tan af dilemeliyiz. 
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GRAMER:  Son derste, yapılıp biten olayı açıklamak için kullanılan Geçmiş Zamanı (فعل ماضي) 

öğrendik. Şimdi de, şu an yapılan veya gelecekte yapılacak olanları belirtmek için kullanılan Geniş 

Zaman ( مضارعفعل  ) kipini öğreneceğiz. 

 

TFE’i kullanarak فعل مضارع formlarını  فعل ماضي de yaptığınız gibi pratik yaparak öğrenin: 

1. Elinizi bir önceki zamanı açıklamak için kullandığınız göğüs seviyesinin aksine, gözünüzün 

hizasında tutun. فعل ماضي, iş tamamlanmıştıve bu yüzden el aşağıdaydı.   فعل مضارع de ise iş ya 

yapılıyor ya da yapılacak olduğundan  el seviyesi yukarıdadır.  

 de iş olup bittiği için sesin seviyesi daha فعل ماضي .yi daha yüksek sesle belirtin فعل مضارع   .2

düşüktür.  

Geçmiş zamandaki (فعل ماضي) kelimeler italic iken bu zamanda (فعل مضارع)  işin halen devam 

ettiğini veya daha sonra başlayacağını göstermek için kelimeler diktir.  

 

 

 فعلمضارع  .formlarında, sonlar değişmiştir فعلماضي

formlarında ise değişiklik başta olur.  Bunu 

hatırlamak için aşağıdaki ipucunu kullanın. 

Yolun ortasında dururken size doğru gelen 

arabanın, kamyonun veya jipin önünü 

görürsünüz. Devam eden olay فعلمضارع i gösterir. 

Ön tarfına bir bakış, gelen aracın ne çeşit bir araç 

olduğunu size söylemek için yeterlidir. Bunların 

tümünü çizmek yerine, pistin ortasında dururken 

iniş yapan bir uçağı gösteriyoruz. Başlayan 

harflere ( َيَتَأَن) bakarak, işi kimin (sen, o veya ben) 

yaptığını söyleyebilirsiniz. 

 

 Geniş Zaman Kişiفِْعل ُمَضاِرع 

O yapar. 

Yapacak. 
 يَْفَعلُ 

 
3

üncü 
Yaparlar. 

Yapacaklar. 
 يَْفَعلُون

Yaparsın. 

Yapacak. 
 تَْفَعلُ 

 
2

nci 
Yaparsınız. 

Yapacaksınız. 
 تَْفَعلُون

Yaparım. 

Yapacağım. 
 أَْفَعلُ 

 
1

inci 
Yaparız. 

Yapacağız. 
 نَْفَعلُ 

 

 eklenmesi negatif لَ 

yapar. 

 Yakın Kişi : َسوف  Çok yakın : سَ 

O yapmaz.  ُلَيَْفَعل 
Çok yakında o 

yapacak. 
 َسيَْفَعلُ 

Yakında o 

yapacak. 
 َسْوفَيَْفَعلُ 

 
3

üncü 
Onlar 

yapmazlar. 
 لَيَْفَعلُون

Çok yakında 

onlar 

yapacaklar.  

 َسيَْفَعلُون
Yakında 

onlar 

yapacaklar.  

 َسْوفَيَْفَعلُون

Sen 

yapmazsın. 
 لَتَْفَعلُ 

Çok yakında 

sen 

yapacaksın. 

 َستَْفَعلُ 
Yakında sen 

yapacaksın. 
 َسْوفَتَْفَعلُ 

 
2

nci 

Siz 

yapmazsınız. 
 لَتَْفَعلُون

Çok yakında 

siz 

yapacaksınız. 

 َستَْفَعلُون
Yakında siz 

yapacaksınız. 
 َسْوفَتَْفَعلُون

Ben yapmam.  ُلَأَْفَعل 
Çok yakında 

ben 

yapacağım. 

 َسأَْفَعلُ 
Yakında ben 

yapacağım. 
 َسْوفَأَْفَعلُ 

 
1

inci 

Biz yapmayız.  ُلَنَْفَعل 
Çok yakında 

biz yapacağız. 
 َسنَْفَعلُ 

Yakında biz 

yapacağız. 
 َسْوفَنَْفَعلُ 
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GENİŞ ZAMANI HATIRLAMAK İÇİN İKİNCİ İPUCU (Dikilen Bitki). 

Sağ tarafınızda oturan Yasir adında bir arkadaşınızın küçük bir bitki diktiğini düşünün.  Yasir 

bitkinin yanında ÇOK BÜYÜK bir şekilde görüldüğü için bitkiden önce onu göreceksiniz.  يَاِسر.  
deki  َي yi hatırlayın. Bu  َيَْفَعلُ  ,ي. nün ilk harfini hatırlatmaktadır. Çok fazla Yasir’ler çalışıyorsa, 

  !sesini duyarız ون nin sonundaki  يَْفَعلُْون

Aynı şekilde, önünüze oturan Tevfik’in bitki diktiğini düşünün. Tevfik bitkinin yanında ÇOK 

BÜYÜK bir şekilde görüldüğü için bitkiden önce onu göreceksiniz.     تَْوفِيق deki  َلُ تَْفعَ  ,ت . nün 

başındaki  َت yi temsil etmektedir. Çok fazla Tevfik’ler çalışıyorsa, تَْفَعلُْون  nin sonundaki ون sesini 

duyarız!  

Ben için أنَا kullanılır. أَنَا daki  َأَْفَعلُ  أ deki  َأ e tekabül eder. 

نَْفَعلُون   kelimesi نَْفَعلُ  .a tekabül eder نَ  deki نَْفَعلُ  نَ  deki نَْحنُ   değildir. (نحن) ile çalışırken, sessizce 

yapmalıyız!  Herhangi bir ses çıkarmayın (ون)!  

Not: Kısaca, geniş zamanda, sonların değişimi ( ْوا َت تُْم ُت نَاـَــ   ) söz konusu iken, geçmiş zamanda 

başlangıçlar değişir ( ََي  َت  أَ  ن). 

Kur’an’da yaklaşık 8000 kelime bu zamanda kullanılamkta olup, neredeyse her 10 kelimeden 

biri bu zaman kipiyle kullanılmaktadır. Bu formları tam öğrenmek için en az 5-10 dakikanızı 

harcayın.  
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Ders 9:  Nasr Suresi 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 

 

(1)َواْلفَْتُح  نَْصُر هللاِ  َجا ءَ  اَِذا  
     

(2)  فِْى ِدْيِن هللاِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاسَ  َوَراَْيتَ  اَْفَواًجا   
     

 َواْستَْغفِْرهُ  َرب كَ  بَِحْمدِ  فََسب حْ 
    

ابًا  اِنَّهٗ  ﴾3﴿َكاَن تَوَّ  
  

 

 
S2: تسبيح ve حمد arasındaki farkı açıklayınız? 

 

C: 

 

 

 

S3: Bu suredeki Allah’ın yardımı ve fethi ne anlama gelmektedir?  

 

C: 

 

 

 

S4: Nasr suresinden hangi dersleri çıkarırız? 

 

C: 

 
 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 9 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1:  َْفَعلُ ي  yü geniş zamanın 6 formunda 6 defa yazarak anlamlarını yazınız. 

 

Çeviri  مضارعفعل مضارعفعل   مضارعفعل    sayı  Kişiعدد 

    Tk. واحد 
3

üncü
 

 غائب

    Çğ.جمع 

    Tk. واحد 
2

nci 
 حاضر

    Çğ.جمع 

    Tk. واحد 
1

inci 
 متكل م

    Çğ.جمع           

çt. مثنى 

 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

   َمْن يَْفَعُل ذلِكَ 
O yaptı ve ben 

yaptım. 
 

   انَّ هللاَ يَْفَعلُ 
Onlar yaptılar ve 

sen yaptın. 

 

ْينِ  اِلَى يَْوِم الد     
O yapıyor ve ben 

yapıyorum. 

 

   َمَع ِكتَابِهَا
Ve biz yapıyoruz.  

 َوَعلَى  هللاِ 
  Ben bunu 

yapıyorum. 
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DERS-10  İHLAS SURESİ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
   87* 

 ﴾1﴿اََحد   هللاُ  هُوَ  قُلْ 
De ki O Allah Bir(dir) 

Kur’an’da 100’lerce defa 

geçer 
  O Allah’tırهللاهَُو ا

Bir َواِحد 

 Bir ve yalnızأََحد

Çeviri:  De ki, O Allah Birdir. 

 

Allah tektir. Onun tekliğinin dört önemli yönüne bakalım: 

1. Onun varlığı tektir. Ortağı, akrabası, oğlu veya babası yoktur.  

2. Özellikleri tektir. Hiç kimsenin bilmediğini, görmediğini, işitmediğini, yardım 

edemediğini, O bilir, görür, işitir ve yardım eder.  

3. Hakları tektir. Örneğin, ibadet edilecek yegane varlık odur.  

4. Gücüyle tektir. Örneğin, Birşeyin helal, haram, müsade edilir veya edilmez olduğuna 

karar verme hakkı yalnız Onundur. Müslüman olamayan bir çevrede yaşıyorsak, bu fikri 

açıklamalıyız bilmeyenlere sevgi ile yaklaşmalıyız.  

 Dua: Ey Allah’ım! Yalnız sana ibadet etmem için bana yardım et.  

 Değerlendir: Kaç defa arzularımızın peşine gittik? Kur’an’a göre, arzuların peşine gitmek onu 

ilahlaştırmaktır [45:23]. Kaç defa şeytanın fısıldadığı şeye yöneldim. Kur’an’a göre, Şeytanın 

dediklerine uymak ona tapmak gibidir [23:60]. Onu neden dinledim. Kötü bir şirket, internet, 

TV olmasından dolayı? 

 Planla: Yalnız Allah’a kulluk etmek için hayatındaki diğer kötü şeyleri çıkar at. 

 Yay: Allah kelimesini yay.  Bu ayet “Kul” (De ki) ile başlıyor.  İslamın mesajını Peygamberin 

yaptığı tarzda akıl ve nezaketle başkalarına yaymak zorundayız. 
 

  

َمُد  هللَاُ   )9﴿الصَّ
Allah, Kendine yeten,  

Bu Allah’ın adıdır. Diğerleri (Er-Rahim and El-

Kerim) ise sıfatlarıdır.  
َمدُ   Herkes O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye :الصَّ

muhtaç değildir. 

Çeviri:  Allah, kendine yetendir (kimseye muhtaç değildir). 

 

 Bu ayeti, herkesin O’na muhtaç olduğunu O’nun ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını düşünerek 

okuyun. İnsanlar dahil milayarlarca yaratık O’nun merhameti, şefkati ve devam eden desteği 

sayesinde yaşamını sürdürmektedir. 

 Allah’a dua ederek yalvarmalıyız: Ey Allahım! Geçmişte ihtiyaçlarımı sadece Sen verdin. 

Lütfen onları gelecekte de bana ver. Ey Allahım! Beni yalnız sana muhtaç et başkalarına değil. 
 

             347 347  

(3)يُْولَْد  َولَمْ  لَْم يَلِْد٪الا   
O ne doğmuştur Ne de doğrulmuştur, 

 Yapmadı : لَمْ  يَلِدْ  لَمْ 

 Yapmayacak : لَنْ 

 Doğurmak (aktif) : يَلِد

 Doğrulmak (pasif) Yapmadı doğurmak : يُولَد

Çeviri:  O ne doğurmuştur ne de doğrulmuştur. 

 

10. dersi tamamladıktan sonra 61 yeni 
kelime ile Kur’anda toplam 26842 defa 

geçen kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Bu ayeti okurken, Allah’ın oğlu diye İsa’ya inanan milyarlarca Hiristiyana bu mesajı taşıma 

sorumluluğunu hissetmelyiz. 

 Neden çocuğumuz vardır? Çünkü, sıkıldığımızda veya yalnız hissetiğimizde onlar bize neşe 

katar. Yaşlandığımızda, onlar bize bakar. Öldüğümüzde, planlarımızı ve heveslerimizi devam 

ettirirler. Allah bu tür zayıflıklardan ve ihtiyaçlardan uzaktır.   

 Binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıl öncesine gitmeye çalışıp o zamanı düşünün! Ve O her 

zaman oradaydı. Gelecekte de daima orada olacaktır.  
 

   85* 

﴾4﴿اََحد   ُكفًُوا لَّه َولَْم يَُكنْ   
Ve yoktur. Ona denk kimse. 

 يَُكن لَمْ  وَ 
Onun için,  

Ona 
eşit 

 bir (Yalnız Allah için kullanılır) : أََحد

 herhangi biri (negatif olarak : أََحد

kullanılır, buradaki gibi) 
ve değil dir 

Çeviri:  Ve Ona denk kimse yoktur. 
 

 Hiç kimse Allah’a, O’nun varlığına, sıfatlarına ve gücüne denk veya eşit olamaz. Bu evrenin 

sonsuzluğunu düşünün. Milyar kere milyar ışık yılı genişliğinde! Orada, Allah’tan başka 

yaratıcı yoktur. 

 Dua: Ey Allahım! Hayatımdaki tüm meselelerde Senin bana yeterli olduğunun inanacının 

güçlenmesi için bana yardım et. 

 Değerlendir: Bu özelliği güçlü insanlarla bir araya geldiğim zaman hatırlıyor muyum? Başka 

korktuğum kimseler var mı? Fayda veya menfaat beklediğim başka kimseler var mı?  
 

GRAMER:   Bu derste iki yeni gramer kuralı öğreneceğiz İnşaAllah.  
 
1.     Fiilerden emir ve yasakların yapılış kuralları . 

 

  ِْفَعلْ ا , derken sağ elinizin işaret parmağını öne doğru 
tutun ve önünüzdeki birine emir verir gibi parmağınızı 
yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin.    اِْفَعلُوا, 
derken aynı şeyi dört parmağınızla tekrar edin.  

  َتَْفَعلْ ل , derken sağ elinizin işaret parmağını öne doğru 
tutun ve önünüzdeki birine birşeyi yapmamasını 
söyler gibi parmağınızı soldan sağa doğru hareket 
ettirin.     َتَْفَعلُوال , derken aynı şeyi dört parmağınızla 
tekrar edin.  

  Emirأَْمر  Yasakنَْهي

 

 
Yapma!  ْالَ تَْفَعل Yap!  ْاِْفَعل 

Yapmayın!  الَ تَْفَعلُوا Yapın! اِْفَعلُوا 

 

 

3. Fiillere zamirler eklendiğinde, onlar nesne halini alır. Aşağıdaki örnekteki  ََخلَق  (O yarattı) 

fiilinde olduğu gibi. َخلَقَنِي (O beni yarattı) derken ي yerine  نِي kullanıldığına özellikle dikkat 

edin.  Fiilin ilk kısmı, geçmiş, geniş zaman, emir, yasak, negatif kipinde veya başka bir formda 

olabilir. 
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 O (Allah) yarattı Ekli/Kişilik Zamirleri No. Kişi...  +  َخلَقَ 

O onu yarattı.  َٗخلَقَـه onu  ٗـه Tk. 

 
3

üncü 

O onları yarattı.  َْخلَقَـهُم onları  ـهُْم Çğ. 

O seni yarattı.  َكَ ــَخلَق seni كَ ــ Tk. 

 
2

nci 

O sizi yarattı.  َْخلَقَـُكم sizi  ْـُكم Çğ. 

O beni yarattı.  َخلَقَنِي beni  نِي Tk. 

 
1

inci 

O bizi yarattı. َخلَقَــنَا bizi ــنَا Çt, 
Çğ. 
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Ders-10:  İhlas Suresi 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 

 

﴾1﴿اََحد   هللاُ  هُوَ  قُلْ   
    

َمُد  هللَاُ  ﴾9﴿الصَّ  
  

(3)َولَْم يُْولَْد  لَْم يَلِْد٪الا   
  

﴾4﴿اََحد   ُكفًُوا لَّه َولَْم يَُكنْ   
    

 
S2: İhlas suresinin özellikleri nelerdir? 

 

C: 

 

 

S3: Bu surede Allah hakkında bahsedilen 5 şey nedir?  

 

C: 

 

S4: Bu sureye olan sevgimizin artması için neler yapabiliriz?  

 

C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 10 İle İlgili GRAMER Soruları 

S1: (a) Örnekteki gibi belirli zamir kullanarak boşlukları doldurunuz.  

Çeviri  َعدد ضمائر َخلَقSayı Kişi 

O onu yarattı  ٗـٗه   ـه   َخلَقَـه Tk. واحد 
3

üncü
 

  غائب
ـِهم  هُمْ ـ   Çğ.جمع 

 
كَ ــ   Tk. واحد 

2
nci 

  حاضر
مْ ـكُ    Çğ.جمع 

 
ينِ    Tk. واحد 

1
inci 

  متكل م
نَاــ   Çğ.جمع      çt. مثنى 

    (b) فعل امر ve فعل نہی ikişer defa yazarak anlamlarını yazınız.  

 Çeviri امر ونهي امر ونهي امر ونهي

تَْفَعلْ الَ      

    اِْفَعلُوا

    الَ تَْفَعلُوا

    اِْفَعلْ 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

   فََخلَقَ 
O beni yarattı 

 

   اَلتَْفَعْل هَذا
O yapmaz 

 

   فََعلَهُ 
Ve biz yapmadık 

 

اْلَخْيرَ َواْفَعلُوا     Dolayısıyla bunu 

yapma 

 

 َوَما فََعْلتُهُ 
  Seni yaratan 

birisi  
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DERS-11 FELEK SURESİ  

 

Giriş: Son iki sure olan Felek ve Nas sureleri kendimizi korumak için mükemmel dualardır. 

 

Aramızda kimler korunmak ister? Herkes? O zaman, bu sureleri düzenli bir şekilde okumayı 

alışkanlık haline getirmeliyiz.  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
 

 
   

 (1)اْلفَلَِق  بَِرب   اَُعْوذُ  قُلْ 
De ki Sığınırım Rabbe Felek, sabah 

 sabah : فَلَق ِب  +  َرب   هللاِ أَُعوُذ بِا 

Çeviri:  De ki, Sabahın Rabbine sığınırım. 
 

 Gece ve gündüz virüsler, kıskanç insanlar ve kötülüğü teşvik edenler dahil şeytanın ataklarıyla 

çevrili olduğunu unutma. 

  

 Düşün:  O sabahın Rabbidir. Günün kaynağı olan güneş hakkında düşün; Onun dünyadan 

uzaklığı, dünyanın güneş etrafında dönüşü vs. Ve bu sureyi okurken Allah’ın büyüklüğünü 

Düşün.  

 Okurken iki şeyi düşün: Rab (herşeyi gözeten ve büyüten) olan Allah karanlıktan gündüzü 

çıkarır. Karanlık şeytanla karşılaştırılır, gündüz ise kurtuluşu temsil eder. 

 Allah bu sureye “Kul” (De ki) diyerek başladığına göre, bu sureyi okumakla kalmayıp, 

pegamberin yaptığı gibi akıl ve nezaketle o mesajı başkalarına da taşımalıyız.  
 

 13 1277  

 (2)َخلََق  َما َشر   ِمن
-den şeytan ne O yarattı 

  ne; değil خالقYaratıcı :  

Çeviri:  Yarattığı şeytandan 

   شر iki anlamı vardır: şeytan ve kötülük. Bazı şeytani şeyler iyi gibi görünseler de, sonu acı ve 

üzüntüdür, kötülüktür. Bu yüzden onlar da şeytandır.  

 Biz Allah’ın yarattığı şeytandan veya yarattıklarının şerrinden korunmak için dua etmeliyiz. 

Örneğin, Allah bizi Ona kulluk etmek için yarattı fakat bazıları diğerlerine zarar vermektedir. 

Böyle kişilerin şerrinden korunmak için Allah’tan yardım istemeliyiz. 

 Benzer şekilde, Allah’ın korumasını tüm yaşayan ve yaşamayan yaratıkların şerrinden 

korunmak için dua etmeliyiz. 

 Allah yaratan diğerleri ise Onun yaratıklarıdır.  Biz Onun yardımını herşey dahil tüm yaratıklara 

karşı istiyoruz. Ancak, sonraki üç ayette belli üç şerden (gece/karanlık, büyücü, hasetçi) 

bahsetmektedir. Bu şerlerin bize karşı çalışıp çalışmadığını farketmeyiz! 

 

 

 

 

 

 

11. dersi tamamladıktan sonra, 64 
yeni kelime ile Kur’an’da toplam 

29131 defa geçen kelimeyi öğrenmiş 

olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 (3)َوقََب  إَِذا َغاِسقٍ    َوِمْن َشر  
Ve şerden karanlık iken yoğunlaştığı, 

 َشر   ِمنْ  وَ 
  

 yuğunlaştığında : َوقَبَ 

 yuğunlaştığında ve -den şer : اَِذا َوقَبَ 

Çeviri:  Ve karanlık çöktüğünde (yoğunlaştığında) karanlığın şerrinden. 
 

 Günün sonunda çalışma vakti biter ve insanlar genelde geceleri serbesttir. Bu zamanda insane 

oğlunun şeytan tarafından kolaylıkla aldatılabilir. Yapacak bir şeyi olmayan kişinin beyni 

şeytanın çalışma alanına girer.   

 Şerlerin çoğu, kötü TV, şeytani partiler, filimler ve diğer kötülüklerin olduğu gece vaktinde 

olurç 

 Hırsızlar ve düşmanlar için gece atak yapmak daha  kolaydır. 

 Geç saatlere kadar uyanıkkalmak da şeytanidir, çünkü Sabah namazına kalkmayı zorlaştırır. 

Sağlık için de zararlıdır. Sabahleyin çalışmanın büyük fırsatlarını kaybedersiniz. 
 

 

   

ٰثتِ  َوِمْن َشر    (4)فِى اْلُعقَِد  النَّف ٰ
Ve şerden Üfleyen kişiler düğümlere  

 
ثَةانَفَّ   : üfleyen kişi 

ثَةانَفَّ   nin çoğulu:   َّاتثَ انَف  
 düğüm : ُعْقَدة

Çeviri:  Ve düğümlere üfleyen kişilerin şerrinden 

 

 Bazı ailelerde ilişkiler iyi değildir, insanlar akrabalarını ziyaret etmekten sakınırlar. Onlar, 

onların şerlerinden ve büyülerinden korkarlar. Bu sure, bu tür problemlere en iyi çaredir. 

 Sihir Allah’tan büyük bir sınavdır. Eğer onlar Allah’a iman etmiyorsa, şirke bulaşmaya ve 

İslami olmayan yöntemlerle çözüm bulmaya başlayabilirler. 

 Bizimle yaşayan düşmanlar tarafından her gün üflendiğini unutmayın! 

 Geç saatlere kadar uyanıksanız, şeytana sizi uyutup sabah namazını kaçırmanız için büyük bir 

fırsat vermiş olursunuz. 
 

    

 ﴾5﴿َحَسَد  اَِذا َحاِسدٍ  َوِمْن َشر  
Ve şerden Haste eden iken Haste etti 

 
 yapan : فَاِعل

 hase teden : َحاِسد
 

 haste etti : َحَسدَ 

 haste ettiğinde : اَِذا َحَسدَ 

Çeviri:  Ve haste ettiği zaman hasetçinin şerrinden. 
 

 Kıskanç kişi, ya sizin itibarınızı, işinizi, malınızı yok etmeye çalışır veya size zarar verir.  

 Allah’a kimseyi kıskanmamanız için ve sizi kıskananlardan korunmanız için dua edin.  
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GRAMER: فَاعل، مفُعول، فعل nin 3 formunu öğrenelim:  
 

Müslümanlar dünyaya bilgi, sanat, teknolojiyi verdiği zmanlar vardı. Oysa şimdi 
Kur’an’ı bıraktığımız için bunun tersi oluyor. "vermeyi" unutmayın 

 derken, sağ elini verir gibi veya bir şey yapar gibi göster. Sdaka (yapan) فَاِعل
veya hayır için birine bozuk para vermek!  

   .derken sağ elini birşey alır gibi göster ,(etkilenen kişi) َمْفُعول

ْعلفِ   (yapmak), derken sağ elini bir iş yapma gücünü gösteriyor gibi yumruk 

yapıp yükseğe doğru hareket ettir.  

Aktif, pasif 

Yapan. فَاِعل 
Etkilenen 

kişi. َمْفُعول 
yapmak, 
yapma 

eylemi فِْعل 

 .çğفَاِعلُون، فَاِعلِين

çğ. َمْفُعولُون، َمْفُعولِين 
 

 

 

Kur’an’da neredeyse 19000 defa (yaklaşık % 25’i, dört kelimeden biri) geçen  َفََعل nin farklı 

formlarını  TFE kullanarak ezberlemek için beş on dakikanızı ayırın!! 

nin Kur’an’da 105 defa geçen fiil formları فََعل  

 اِْفَعلْ  ،يَْفَعُل  ،َفعَلَ 

 فِْعل َماِضي ُمَضاِرعفِْعل 

O yapar 

yapacak. 
 َفَعلَ  .O yaptı يَْفَعلُ 

 أْمر نَْهي

Onlar yapar 

yapacaklar 
 يَْفَعلُونَ 

Onlar 

yaptı. 
 َفعَُلوا

Yapma!  ْالَ تَْفَعل Yap!  ْاِْفَعل 
Yaparsın 

yapacaksın 
 تَْفَعلُ 

Sen 

yaptın. 
 َفَعْلتَ 

Yapmayın!  

الَ 

 تَْفَعلُوا
Yapın! اِْفَعلُوا 

Siz yaparsınız 

yapacaksınız 
 تَْفَعلُونَ 

Siz 

yaptınız. 
 َفَعْلُتمْ 

Yapan :  فَاِعل 
Ben yaparım 

yapacağım 
 أَْفَعلُ 

Ben 

yaptım. 
 َفَعْلتُ 

Etkilenen kişi :  َمْفُعول 

Biz yaparız 

yapacağız 
 نَْفَعلُ 

Biz 

yaptık. 
 َفَعْلَنا

  :iş, yapmakفِْعل

O yapar 

yapacak 
 َفعَلَتْ  .O yaptı تَْفَعل
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Ders11:  Felek Suresi 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 

 

(1)اْلفَلَِق  بَِرب   اَُعْوذُ  قُلْ   
    

(2)   َما ِمن َشر   َخلَقَ     
   

(3)َوقََب  إَِذا َغاِسقٍ  َوِمن َشر    
    

ٰثتِ  َوِمن َشر   (4)فِى اْلُعقَِد  النَّف ٰ  
   

﴾5﴿اَِذا َحَسَد  َحاِسدٍ  َوِمن َشر    
   

 
 

 

S2: Gecleri düğümlere kimler üfler?  

 

C: 

 

 

S3: “حسد.” anlamını açıklayınız 

 

C: 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 11 ile ilgili GRAMER soruları 

S1: (a) Arapçaya  çeviriniz. 

 Sayı Kişiعدد Çeviri فعل ماضي Çeviri فعل مضارع

 O yapar 

yapacak. 

 O yaptı. Tk. واحد 
3

üncü
 

 Onlar yapar  غائب

yapacaklar 

 Onlar yaptı. Çğ.جمع 

 Yaparsın 

yapacaksın 

 Sen yaptın. Tk. واحد 
2

nci 
 Siz yaparsınız  حاضر

yapacaksınız 

 Siz yaptınız. Çğ.جمع 

 Ben yaparım 

yapacağım 

 Ben yaptım. Tk. واحد 
1

inci 
 Biz yaparız  متكل م

yapacağız 

 Biz yaptık. 
Çğ.جمع      çt. 

 مثنى

 O yapar 

yapacak 
 O yaptı. واحد مؤنث Tk. غائب 

         

(b) Aşağıdaki fiilin farklı formlarını yazınız. 

Zorunlu formlar:  ََعلْ اِفْ  ، َعلُ فْ يَ  ،َفعَل  
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

O yapar / 

yapacak, yap 
َعلُ فْ يَ   O yaptı  ََفعَل 

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

Yapan: 

Etkilenen kişi: 

Yapmak: 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız 

ve anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

  Yapmadım   َوَما فََعلُْوهُ 

   اَل يَْفَعلُْون
Dolayısyla 

yapmayacağım 

 

  Yapmayacaksın   َما فََعْلتُمْ 

  Yapmadık   فَاْفَعلُْوا

  Yapmadınız   َواْستَْغفِْرهُ 
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DERS-12  NAS SURESİ 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
    

 (1)النَّاِس  بَِرب   اَُعْوذُ  قُلْ 
De ki Ben sığınırım Rab insanlığın 

ِجْيم  ِ ِمَن الشَّيْطَان الرَّ  ِب + َرب   أَُعْوُذ  بِالل ٰ
 insan :اِْنَسان

 insanlık : نَاس

Çeviri:  De ki: İnsanlığın Rabbine sığınırım. 

 

 Öncelikle devamlı bizimle olan şeytanın sürekli ataklarına maruz kaldığımızın farkında 

olmalıyız. 

 Düşün:  Allah bu gezegen üzerindeki ölenler ve daha sonar gelecekler dahil milyarlarca insanın 

Rabbidir.   

 Yağmurun düşmesi, tohumların çimlenip ürüne dönüşmesi, güneş ve dünyayı belli bir düzen 

içinde yürütmesi, mevsimlerin dönüşümü ve bizim canlılığımızla ilgili tüm diğer şeyler Onun 

emriyle olmaktadır. 

 O hepimizin her atomundaki her hücreye bakar. O her zamanın ve herkesin Rabbidir 

 Hisset: Okurken Onun büyüklüğünü hisset. 

 Allah bu sureye “Kul” (De ki) diyerek başladığına göre, bu sureyi okumakla kalmayıp, 

pegamberin yaptığı gibi akıl ve nezaketle o mesajı başkalarına da taşımalıyız.  

 
                        22*                             92* 

 (3)اِلِه النَّاِس  (2)َملِِك النَّاِس 
İnsanlığın hükümdarına, İnsanlığın İlahına 

Çeviri:  İnsanlığın hükümdarına, İnsanlığın İlahına 

 

 َملَك ve َملِك karıştırılmamalıdır!  َملَك kelimesi melek (çoğul: َمالَئَِكة).    َملَك  ve َمالَئَِكة Kur’an’da 88 

defa geçer.  

 Düşün: Bugün yedi milyar insana hayat veren gerçek hükümdar Odur. O onların yaşam ve 

ölüm de dahil olmak üzere, her şeyine sahiptir. Onlar inkar etse veya Onu unutsa da, özellikle 

zor zamanlarda ve zorluklar sırasında Ona yalvarır dua ederler. 

Dua et: Ey Allahım! Senin gerçek Hükümdar olduğunu kabul etmeme yardım et ve günlük 

yaşamımdaki seçimlerimi yalnız Allah için yapmamı nasip et. 

 Değerlendir: Onun kurallarına uymazsam, Onu işlerimde Hükümdar olarak kabul etmiş 

sayılmam! Ve tam anlamıyla Onu Rab olarak Kabul etmemiş olurum. 

 
 

   

 (4)اْلَخنَّاِس  اْلَوْسَواسِ  ِمن َشر  
şerden vesvese sinsice 

 Kalbine gizlice birşeyler koyan Ölene kadar bundan vazgeçmez 

Çeviri:  O sinsi vesvesenin şerrinden  

 

12. dersi tamamladıktan sonra, 70 yeni 
kelime  ile Kur’an’da 29718 defa geçen 

kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Hisset: Bizim en büyük düşmanımız olan Şeytanın ve iki meleğin devamlı bizimle olduğunu 

hisset..  

 Şeytanın düşmanlığı ve ataklarının farkında olun ve korunmanız için samimiyetle Allah’tan 

yardım isteyin.  

 Şeytanı bizden uzak tutan Allah’ın büyüklüğünü ve önemini bilin.  
 

  22  

 (5)النَّاِس  فِي ُصُدورِ  يَُوْسِوسُ  الَِّذي
O ki fısıldar göğüslerine insanların 

 الَِّذيَعلََّمبِاْلقَلَم
 göğüs : َصْدر fısıldar يَُوْسِوسُ 

 göğüsler : ُصُدور
 

 fısıldayan َوْسَواس

Çeviri:  O ki, insanların göğüslerine (kalplerine)  fısıldar. 

 

 Fısıltı kalplere gizlice konulan şeydir.  

 Şeytan göğüs içine fısıldamaya çalışır, çünkü göğüs kalbe giden yoldur. Bu, hırsızın evin 

cıvarındaki boşluktan girmesine benzer. 

 Kalp Allah’ın zikriyle yaşıyorsa, Şeytandan gelen fısıltı başarısız olur ve sefil bir şekilde çeker 

gider. Aksi halde, kişi günaha girer.   
 Allah Kur’an’da şöyle buyurur:  ُِدور  O, cehalet   .(göğüslerdekine şifa veren) ِشفَاء  ل َما فِي الصُّ

hastalıklarını, zannı, ikiyüzlülük ve şeytanı arzuları tedavi eder.   

  
91*  

 )6(َوالنَّاسِ  ِمَن اْلِجنَّةِ 
Cinlerden Ve insanlar 

Çeviri:  Cinlerden ve insanlardan 

 

 Kur’an’ın son sözü, kötü insanlar ve cinlere karşı bizi uyarmaktadır.  

 İnsanlardan şeytanlar kşmlerdir? Dolaylı veya dolaysız olarak Şeytan için çalışan insanlar, 

şeytani program ve içeriklere sahip medya, televizyon, gazete ve mazgazinlerle Allah’tan bizi 

uzaklaştırırlar.  Bu kişiler, etrafımızda kendi elbiseleriyle, konuşmalarıyla, işleriyle aramızda 

olsalar da, Şeytanın ajanları olarak çalışırlar. Dünya bu tür insanlarla dolu değil mi? Şimdi bu 

Surenin bizim emniyetimiz için ne kadar önemli olduğunu görüyor musun?,  

 Bu kötü varlılara karşı Allah’a sığın.  
 Planla: Tüm bu kötü programlar, araçlar ve arkadaşlardan sakının ve zamanınızı iyi işler için 

kullanın.  Allah’ın yardımını aramının yanında, kötülüklerden arınmış temiz bir ortam 

oluşturmak için ekip olarak çalışın.  
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GRAMER:  َفَتَح ve  ََجَعل nin farklı formalarını TFE kullanarak son derste açıklandığı şekilde pratik 

yapın.  

  Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 29 defa geçer(   ف)فَتََح  

اِفْتَحْ ،يَفْتَحُ ،فَتَحَ   

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع
O açar 

açacak 

 يَْفتَحُ 
O açtı 

 َفتَحَ 

 أْمر نَْهي
Onlar açarlar 

açacaklar 

 يَْفتَُحونَ 
Onlar açtı 

 َفتَُحوا

Açma! 
 لَتَْفتَحْ 

Aç! 
 Sen açarsın اِْفتَحْ 

açacaksın 

 تَْفتَحُ 
Sen açtın 

 َفتَْحتَ 

Açmayın! 
 لَتَْفتَُحوا

Açın! 
 Siz açarsınız اِْفتَُحوا

açacaksınız 

 تَْفتَُحونَ 
Siz açtınız 

 َفتَْحتُمْ 

 Açan  Ben açarımفَات

açacağım 
 أَْفتَحُ 

Ben açtım 
 َفتَْحتُ 

 Açık olan  Biz açarızَمْفتُوح

açacağız 

ْفتَحُ نَ   
Biz açtık 

 َفتَْحَنا

 Açmak  O açarفَْتح

açacak 

ْفتَحُ تَ   
O açtı 

تْ َفتَحَ   

 Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 346 defa geçer (ف)َجَعَل 

 اِْجَعلْ ،َجَعَل،يَْجَعلُ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

O yapar 

yapacak 

 يَْجَعلُ 
O yaptı 

 َجعَلَ 

 أَْمر نَْهي
Onlar yapar 

yapacaklar 

 Onlar يَْجَعلُونَ 

yaptı 

 َجعَُلوا

Yapma! 
 لَتَْجَعلْ 

Yap! 
 Sen yaparsın اِْجَعلْ 

yapacaksın 

 Sen تَْجَعلُ 

yaptın 

 َجعَْلتَ 

Yapmayın! 
 لَتَْجَعلُوا

Yapın! 
 Siz yaparsınız اِْجَعلُوا

yapacaksınız 

 Siz تَْجَعلُونَ 

yaptınız 

 َجعَْلتُمْ 

 Yapan: َجاِعل
Ben yaparım 

yapacağım 

 Ben أَْجَعلُ 

yaptım 

 َجعَْلتُ 

  Yapılan:َمْجعُول
Biz yaparız 

yapacağız 

 Biz ْجَعلُ نَ 

yaptık 

 َجعَْلَنا

 Yapmak:َجْعل
O yapar 

yapacak 

 تَْجَعلُ 
O yaptı 

 َجعََلتْ 
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Ders 12:  Nas Suresi 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 
 

(1)بَِرب النَّاِس  قُْل اَُعْوذُ  (3)اِلِه النَّاِس  َملِِك النَّاِس (2)   
    

(4)اْلَخنَّاِس  اْلَوْسَواس  ِمن َشر    
   

(5)النَّاِس  فِي ُصُدورِ  يَُوْسِوسُ  الَِّذي  

    

﴾6﴿َوالنَّاِس  ِمَن اْلِجنَّةِ   
  

 
S2: “رب” nin anlamlarını örneklerle açıklayınız. 

 

C: 

 

 

 

S3:   شر terimini açıklayınız.   

 

C: 

 

 

 

S4: Şeytan en zaman fısıldar? 

 

C: 

 

 

 

S5: Şeytan insanlara nasıl fısıldar? 

 

C: 
 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 12 ile ilgili GRAMER soruları 

S1: Aşağıdaki fiilerin farklı formlarını yazınız. 

Emir kipleri  َاِفْتَحْ  ، يَفْتَحُ  ، َفتَح  

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

Açacak 
 يَْفتَحُ 

Açtı 
 َفتَحَ 

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

Açan     

Açılan     

Açmak     

 

Emir kipleri  َاِْجعَلْ  ،  يَْجعَلُ  ،  َجعَل  

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

O yapar/ 

yapacak 
 َجعَلَ  O yaptı يَْجَعلُ 

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

  Biz onu yaptık   َجَعْلنَاُكمْ 

   َجَعْلنَا
Böylece onları 

yaptık 
 

  O sizi açar   َواْجَعْلهُ 

  O seni açacak   تَْفتَُحْونَ 

   يَْفتَحُ 
Biz açtık  
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DERS-13  KAFİRUN SURESİ 

 

Bu Sure çok önemli bir mesajı içerir. The Surah contains a very important message.  Bize inanç 

konularında uzlaşma olamayacağını söylemektedir.  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ بالل من الشيطان الرجيم
 

   

اَيُّهَا قُلْ   (1)اْلٰكفُِرْوَن  ٰيْۤ
De ki Ey Kafirler 

 
 Oأيُّهَا،   يَا أَيُّهَا : ،  يَا

Bu kelime Kur’an’da 511 defa geçer. 

 Tekil:َكافِر

  Çoğul :َكافُِرون، َكافِِرين

Çeviri:  De ki, Ey Kafirler! 

 

 Her Müslüman olamayan kafir değil! Mesajı alıp anladıktan sonra onu reddeden kişiyi Kur’an 

kafir olarak nitelendirir. Kur’an’da Müslüman olmayanlara insanlar َها الّناس   (!Ey İnsanlar) يااي 

olarak hitap edilir. 

 Siz çocukken babanız kardeşlerinden birine kızdığında, diğer kardeşleriniz de dikkat kesilip 

bundan ders alır mıydı? Burada, Allah kafirlere çok kızgın olduğunu belirterek bizim de onlara 

benzemememiz için bizi uyarmaktadır. 

 Kafirler için gerçek sorun neydi? Çünkü onlar arzu, ego, zenginlik, statü ve gelenekleri uğruna 

gerçeği inkar ettiler. 

 Dua et: Ey Allahım! Beni ego, arzu ve statü uğruna gerçekten saptıma 

 Değerlendir: Kaç defa gerçeği reddettim veya hemen kabul ettim. 

 Planla:  Gerçeği takip etmeyi başkasına öğretmeyi ve Allah’ın büyüklüğünü farketmeyi  planla.  
 Yay: Ego ve geleneklerin tehlikeli sonuçlarıyla ilgili insanlar arasında farkındalık oluştur.  

 

 
   

   (2)تَْعبُُدْونَ  َما اَلْۤ اَْعبُدُ 

Ben tapmam (kul olmam) ne 
Sizin taptığınıza (kul 

olduğunuza)  

 Siz yaparsınız : تَْفَعلُون  Sığınırım : أَُعوذُ      ;Şahadet ederim : أَْشهَدُ 

Çeviri:  Ben sizin kul olduğunuza (taptığınıza) kul olmam (tapmam). 

 

  ُاَْعبُد nün üç anlamı vardır: (1) ibadet; (2) tapma; ve (3) kulluk.  Bu üçünden herhangi birinde 

uzlaşma yoktur. Bunların tümü yalnız Allah içindir.  

 Bugün, bazı Müslüman olmayanlar İslamı karalamaya çalışmaktadır. Bu ortamda, herhangi bir 

aşağılık kompleksine kapılmadan İslamı takip etmelisiniz. İnancınızda sağlam olmalısınız ve 

İslam için Allah’a şükretmelisiniz.  

 Kör ve zehir alan gibi İslama karşı olanlara bak. 

 

 

 

 
 

13. dersi tamamladıktan sonra,  
76 yeni kelime ile Kur’an’da toplam 30854 
defa geçen kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 ﴾3﴿اَْعبُُد  َماْۤ  ٰعبُِدْونَ  َواَلْۤ اَْنتُمْ 
Ve siz değilsiniz Kul olursunuz ne Ben kul olurum 

 Tekil : َعابِد اَْنتُمْ  اَلْۤ  وَ 

ينَ َعابُِدوَن، َعابِدِ   : Çoğul  
 

 Ben şahadet : أَْشهَدُ 

ederim 

  Ben sığınırım : أَُعوذُ 
ve değil Siz 

Çeviri:  Ve siz benim kul olduğuma kul olacak değilsiniz. 

 

 Allah’ın kulu olmayı yanlış değerlendirmeyin. Şirk ile karışık kulluk Allah tarafından Kabul 

edilebilir birşey değildir. 

 Tüm dinler eşit değildir. Biz İslamı en iyi ve akllı bir şekilde sunmaya çalışmalıyız.  
 

    

ا َعابِد   َواَلْۤ اَنَا  (4)َعبَْدتُّْم  مَّ
Ve ben değilim  Kulluk ederim ne Siz kulluk ettiniz 

 yapan : فَاِعل اَنَا اَلْۤ  و

 kulluk eden : َعابِد
 

 siz yaptınız : فََعْلتُمْ 

 siz kulluk ettiniz ve değil Ben : َعبَْدتُّمْ 

Çeviri:  Ve ben de sizin kulluk ettiğinize kul olacak değilim. 

 

Bu bir tekrar gibi görünüyor ama değil. İki ayette farklı mesajlar vardır.  

 Onlara şimdi kulluk etmem (ال أعبد), onlara sonra da kulluk etmeyeceğim (وال أنا عابد). 

 Sizin şimdiki taptıklarınıza tapmayacağım (ما تعبدون), geçmişteki taptıklarınıza da tapmam (ما عبدّتم). 

 İnanç konusunda uzalaşma yoktur. Allah’ın gazabından korktuğumuz için bu bir kibir değildir. 

 

 ﴾5﴿اَْعبُُد  َماْۤ  ٰعبُِدْونَ  َواَلْۤ اَْنتُمْ 
Ve siz 

değilsiniz 
Kulluk edersiniz ne Ben kulluk ederim 

Çeviri:  Ve siz benim kulluk ettiğime kulluk etmeyeceksiniz. 

 

 Bu da bir tekrarı gibi görünüyor ama farklı bir anlamdadır. Burada mesaj: Kibirden dolayı 

yalnız Allah'a kulluk olacağı beklenmemektedir. 
 

 ﴾6﴿ِدْيِن  َولِيَ  ِدينُُكمْ  لَُكمْ 
Size Sizin dininiz Ve bana Benim dinim 

Çeviri:  Sizin dininiz size, benim denim banadır. 

 Bu, tüm dinlerin eşit veya aynı olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda İslam'ın mesajını 

yaymanın durması anlamına gelmez. Peygamber bu vahiyden sonra İslam propagandasını 

durdurdu mu? Asla! Bu beyan onların uzlaşma tekliflerine cevaptır. 

 Gerçekten İslamı değerğlndiriyormuyum? Zaman ve çabalarımı onu başkalarına taşımak için 

harcıyor muyum?  

GRAMER:  ََذَكرَ ,َخلَقَ  , نََصر   ve   ََرَزق nin 21 formunu pratik yapın: 
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Bu fiilerin (بَابنََصرَ ) ن tipinde olduğuna dikkat edin.   Bu sınıflandırmadan korkmayın. Bu 

sınıftakilerde çok az farklılık vardır. Bu küçük fark,  ،َصُر yerine  َيَْنُصُرون  olmasıdır. Şimdiki 

zamanda  ،يَْنُصُر،  kullanılırken, burada ص üzerinde ‘e’ sesi yerine ‘u’ sesi vardır.  Benzer küçük 

farklar emir kiplerinde de vardır. Arapça fiiller çoğunlukla   َنََصر tipindedir. 

 

  Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 92 defa geçer(ن)نََصَر  

 نََصَر،يَنُْصُر،اُنُْصرْ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Yardım eder 

yardım edecek 

 يَْنُصرُ 
Yardım etti 

 َنَصرَ 

 أْمر نَْهي
Yarım ederler 

Yardım edeckler 

 Yardım يَْنُصُرونَ 

ettiler 

 َنَصُروا

Yardım 

etme! 

 Yardım الَتَْنُصر

et! 

 Yardım edersin اُْنُصرْ 

Yardım edecek 

 تَْنُصرُ 
Yardım ettin 

 َنَصْرتَ 

Yardım 

etmeyin! 

 الَتَْنُصُروا
Yardım 

edin! 

اُْنُصرُ 

 وا

Yardım edersiniz 

Yardım 

edeceksiniz 

 تَْنُصُرونَ 
Yardım 

ettiniz 

 َنَصْرتُمْ 

 Yardım eden:نَاِصر
Yardım ederim 

Yardım 

edeceğim 

 أَْنُصرُ 

Yardım ettim 

 َنَصْرتُ 

 Yardım edilen:َمْنُصور
Yardım ederiz 

Yardım edeceğiz 

 نَْنُصرُ 
Yardım ettik 

 َنَصْرَنا

 yardım, yardım etmek:  نَْصر
Yardım eder 

Yardım edecek 

 تَْنُصرُ 
Yardım etti 

 َنَصَرتْ 

 

 Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 248 defa geçer )ن(َخلَقَ 

 َخلََق،يَْخلُُق،اُْخلُقْ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Yaratır 

Yaratacak 

 يَْخلُقُ 
Yarattı 

 َخَلقَ 

 أْمر نَْهي
Yaratırlar 

Yaratacaklar 

 يَْخلُقُونَ 
Yarattılar  

 َخَلُقوا

Yaratma!  َْلتَْخلُق Yarat!  ْاُْخلُق 
Yaratırsın 

Yaratacaksın 
 َخَلْقتَ  Yarattın تَْخلُقُ 

Yaratmayın! َلتَْخلُقُوا Yaratın! اُْخلُقُوا 
Yaratırsınız 

Yaratacaksınız 
 َخَلْقتُمْ  Yarattınız تَْخلُقُونَ 

 Yaratan:َخالِق
Yaratırım 

Yaratacağım 

 أَْخلُقُ 
Yarattım 

 َخَلْقتُ 

 Yaratılan:َمْخلُوق
Yaratırız 

Yaratacağız 

 نَْخلُقُ 
Yarattık 

 َخَلْقَنا

 Yaratık, yaratmak:َخْلق
Yaratır 

Yaratacak 

 تَْخلُقُ 
Yarattın 

 َخَلَقتْ 
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  Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 122 defa geçer)ن(  َرَزَق 

 َرَزَق،يَْرُزُق،اُْرُزقْ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Rızık verir 

Rızık verecek 

 Rızık يَْرُزقُ 

verdi 

 َرَزقَ 

 أْمر نَْهي
Rızık verirler 

Rızık verecekler 

 Rızık يَْرُزقُونَ 

verdiler 

 َرَزُقوا

Rızık 

verme! 
 اُْرُزقْ  !Rızık ver الَتَْرُزقْ 

Rızık verirsin 

Rızık vereceksin 
 تَْرُزقُ 

Rızık 

verdin 
 َرَزْقتَ 

Rızık 

vermeyin! 
 الَتَْرُزقُوا

Rızık 

verin! 
 اُْرُزقُوا

Rızık verirsiniz 

Rızık vereceksiniz 
 تَْرُزقُونَ 

Rızık 

verdiniz 
 َرَزْقتُمْ 

 Rızık veren:َراِزق
Rızık veririm 

Rızık vereceğim 

 Rızık أَْرُزقُ 

verdim 

 َرَزْقتُ 

 Rızık verilen:َمْرُزوق
Rızık veririz 

Rızık vereceğiz 

 Rızık نَْرُزقُ 

verdik 

 َرَزْقَنا

 Rızık, Rızık vermek:ِرْزق
Rızık verir 

Rızık verecek 

 Rızık تَْرُزقُ 

verdin 

 َرَزَقتْ 

 

 Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 163 defa geçer)ن(َذَكَر 

 َذَكَر،يَْذُكُر،اُْذُكرْ 
 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Hatırlar 

Hatırlayacak 
رَ كذَ  Hatırladı يَْذُكرُ   

 أْمر نَْهي
Hatırlarlar 

Hatırlayacaklar 
ُرواكَ ذَ  Hatırladılar يَْذُكُرونَ   

Hatırlama!  ْالَتَْذُكر Hatırla!  ْاُْذُكر 
Hatırlarsın 

Hatırlayacaksın 
ْرتَ كَ ذَ  Hatırladın تَْذُكرُ   

Hatırlamayın! الَتَْذُكُروا Hatırlayın! اُْذُكُروا 
Hatırlarsınız 

Hatırlayacaksınız 
ْرتُمْ كَ ذَ  Hatırladınız تَْذُكُرونَ   

 Hatırlayan:َذاِكر
Hatırlarım 

Hatırlayacağım 
ْرتُ كَ ذَ  Hatırladım أَْذُكرُ   

 Hatırlanan:َمْذُكور
Hatırlarız 

Hatırlayacağız 
ْرَناكَ ذَ  Hatırladık نَْذُكرُ   

 Hatırlamak, hatırlama:ِذْكر
Hatırlar 

Hatırlayacak 
َرتْ كَ ذَ  Hatırladın تَْذُكرُ   
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Ders 13: Kafirun Suresi 
S1:  Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz. 

 

اَيُّهَا قُلْ  (1)اْلٰكفُِرْوَن  ٰيْۤ  
   

 تَْعبُُدْونَ   (2)  َما اَلْۤ اَْعبُدُ 
   

بُِدْونَ عٰ  َواَلْۤ اَْنتُمْ  ﴾3﴿اَْعبُُد  َماْۤ    
    

ا َعابِد   َواَلْۤ اَنَا (4)َعبَْدتُّْم  مَّ  
    

﴾5﴿اَْعبُُد  َماْۤ  ٰعبُِدْونَ  َواَلْۤ اَْنتُمْ   
    

﴾6﴿ِدْيِن  َولِيَ  ِدينُُكمْ  لَُكمْ   
    

 

S2: Her Müslüman olmayan kafir midir? Kafirler kimlerdir?  

 

C: 

 

 

S3: ولي دين مكم دينكل  İslamın yayılmasını durdurmak anlamına mı gelir? 

 

C: 

 

S4: Bu sureyi geceleyin okumanın faydaları nedir?  

 

C:   

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 13 ile ilgili GRAMER soruları 

 

S1: Aşağıdaki fiilerin farklı formlarını yazınız. 

نََصَر 
31

 Yarım etmekنَصر  )ن(

Emir kipleri ،اُْنُصرْ يَْنُصر،َنَصَر  

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

248َخلَق

 Yaratmak )ن(

Emir kipleri  ،اُْخلُقْ يَْخلُُق، َخلََق   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     
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163َذَكَر 
 hatırlamak: رذك  )ن(

Emir kipleri  َاُْذُكرْ ،يَْذُكرُ  ،َذَكر  
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

122َرَزقَ 

 Rızık vermek (sağlamak): رزق  )ن(  

Emir kipleri  َاُْرُزقْ  ،يَْرُزقُ ،َرَزق  

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 
 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

  .Sen bana yardım etttin   َخلَقَُكْم َو َرَزقَُكمْ 

ُم هللاُ كُ َولَقَْد نََصَر     Ben sana yardım ettim.  

  O beni hatırladı   َمْن يَْنُصُرنِيْ 

  Ben hatırladım   فَاْذُكُرْونِيْ 

  Böylece bana yardım et   اَْذُكُرُكمْ 
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DERS-14  EZAN VE ABDEST 

DUALARI 
 

Önce Ezanla başlayalım: 

                    23  

 .أَْكبَرُ  هللَاُ   أَْكبَرُ  هللَاُ  .أَْكبَرُ  هللَاُ   أَْكبَرُ  هللَاُ 
Allah en büyüktür (2 defa) Allah en büyüktür (2 defa) 

 

 
 

 576    

 (defa 2)إاِلَّهللاُ  ـهَ إِلٰـ  الَّ  أَنْ  أَْشهَدُ 

Ben şahadet 

ederim 

ederim 

ki hayır ilah Allah’tan başka 

 Ben yaparım : أَْفَعلُ 

 Ben kulluk : أَْعبُدُ 

ederim 

 
 hayır :َما

 olmayacak :لَنْ ;değildi :لَمْ 
ـهاِ    ـٰ ل  Çoğulu:   آلِهَة 

َمنُوا   إِلَّ الَِّذيَن ا 

الَِحات  َوَعِملُوا الصَّ

Çeviri:  Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. 
 

 
 
 
 

 363  236* 

ًدا أَنَّ  أَْشهَدُ  ُسواُلللِ  ُمَحمَّ  (defa 2)رَّ
Ben şahadet 

ederim 
ki Muhammed  Allah’ın elçisidir. 

 
 ;ki : أَنْ 

 ki : أَنَّ 
ًدا  övülmüş biri :ُمَحمَّ

 elçi :َرُسول

 elçiler (Kur’an’da 96 defa geçer) :  ُرُسل

Çeviri:  Ben şahadet ederim ki Muhammad Allah’ın resülüdür. 
 

 

 

 

 

 

 83   

لَوٰ  َحيََّعلَى  (defa 2)اْلفاَلَحِ  َحيََّعلَى  (defa 2)ةِ الصَّ
-e gel namaz -e gel Felah, başarı 

 َعلَى َحيَّ 
 

 فاَلح َعلَى َحيَّ 
 gel -e gel -e 

Çeviri:  Namaza gel. Çeviri:  Felaha gel. 

 
 
 

 .هَإاِلَّهللاُ ـٰـ الَإِل .أَْكبَرُ أَْكبَُراَللهُ اَللهُ 

Allah en büyüktür.   Allah en büyüktür.    
Allah’tan başka ilah 

yoktur. 

14. dersi tamamladıktan sonra  
87 yeni kelime ile Kur’an’da 

33079 defa tekrar eden kelimeyi 

öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Abdest duaları: هللاِ بِْسمِ   
 

 
  40  

 لَهٗ  الََشِريكَ  َوْحَدهٗ  هَإاِلَّهللاُ ـٰـ أَْشهَُدأَْنالَّإِل
Allah’tan başka ilah 

olmadığına şahadet 

ederim 

O tektir Eşi (ortağı) yoktur Ona 

 
َواِحد ، أََحد ، 

 تَْوِحْيد

ك رْ شِ   : Allah’a ortak koşmak 

 koşan kişi ِشْرك : ُمْشِرك 
Onun 

için, ona 

Çeviri:  Allah’tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. O tektir. Ortağı yoktur. 

 
 

   126*  

ًدا أَنَّ  َوأَْشهَدُ   َوَرُسولُهٗ  َعْبُدهٗ  ُمَحمَّ
Ben şahadet 

ederim 
ki Muhammed  Onun kulu Ve eliçisidir. 

Bu örnekleri hatırlayın: 

 أَْشهَُد أَْن الَّ إلهَ إالَّ هللا : أَنْ 

ُسوُل هللا أَْشهَدُ  : أَنَّ  ًدا رَّ أَنَّ ُمَحمَّ  
 Allah’ın kulu:  َعْبُد هللا

 هٗ  َرُسولُ  وَ 

ve elçisi Onun 

Çeviri:  Ben şahadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. 

 
 

ابِينَ  ِمنَ  اْجَعْلنِي اَلل هُمَّ   اْلُمتَطَه ِرينَ  ِمنَ  َواْجَعْلنِي التَّوَّ

Ya Allah! Beni yap den Tevbe 

eden Ve beni yap den 
Kendini 

temizleyen 

 
اب  نِي اِْجَعلْ  ابُون،  تَوَّ تَوَّ

ابِين  تَوَّ

 نِي اِْجَعلْ  وَ 
 ُمتَطَهِِّريَن ُمتَطَهُِّرون   ُمتَطَهِّر

yap beni ve yap beni 

Çeviri:  Ey Allahım! Beni tevbe edenlerden ve kendini temizleyenlerden yap. 
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GRAMER:  ََدَخلَ ,َكفَر, ve  ََعبَد  nin 21 formuyla pratik yapın. 

  Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 461 defa geçer(ن)َكفَرَ 

 َكفََر،يَْكفُُر،اُْكفُرْ 
 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

İnkar eder/ 

edecek 
 يَْكفُرُ 

İnkar 

etti 
 َفرَ كَ 

 أْمر نَْهي
İnkar ederler/ 

edecekler 
 يَْكفُُرونَ 

İnkar 

ettiler 
 َكَفُروا

İnkar 

etme! 
 الَتَْكفُر

İnkar 

et! 
 اُْكفُرْ 

İnkar edersin/ 

edeceksin 
 تَْكفُرُ 

İnkar 

ettin 
 َفْرتَ كَ 

İnkar 

etmeyin! 
 الَتَْكفُُروا

İnkar 

edin! 
 اُْكفُُروا

İnkar edersiniz/ 

edeceksiniz 
 تَْكفُُرونَ 

İnkar 

ettiniz 
 َفْرتُمْ كَ 

 /İnkar eden İnkar ederim:َكافِر

edeceğim 
 أَْكفُرُ 

İnkar 

ettim 
 َفْرتُ كَ 

 /İnkar edilen İnkar ederiz:َمْكفُور

edeceğiz 
 نَْكفُرُ 

İnkar 

ettik 
 َفْرَناكَ 

 /İnkar, inkar etmek İnkar eder: ُكْفر

edecek 
 تَْكفُرُ 

İnkar 

etti 
 َفَرتْ كَ 

   Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 78 defa geçer(   ن)َدَخَل 

 َدَخَل،يَْدُخُل،اُْدُخلْ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Girer/girecek  ُيَْدُخل Girdi  ََدَخل 

 أْمر نَْهي
Girerler/ 

girecekler 
 َدَخُلوا Girdiler يَْدُخلُونَ 

Girme!  ْالَتَْدُخل Gir!  ْاُْدُخل 
Girersin/ 

gireceksin 
 َدَخْلتَ  Girdin تَْدُخلُ 

Girmeyin! الَتَْدُخلُوا 
Girin! 

 
 اُْدُخلُوا

Girersiniz/ 

gireceksiniz 
 َدَخْلُتمْ  Girdiniz تَْدُخلُونَ 

 Giren:  اِخلدَ 
Girerim/ 

gireceğim 
 َدَخْلت  Girdim أَْدُخلُ 

 Girilenَمْدُخول : 
Gireriz/ 

gireceğiz 
 َدَخْلَنا Girdik نَْدُخلُ 

 َدَخلَتْ  Girdim تَْدُخلُ  Giriş, girmek Girer/girecek: ُدُخْول
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 َعبََد 
     Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 143 defa geçer(   ن)

 َعبََد،يَْعبُُد،اُْعبُدْ 

 فِْعلَماِضي  فِْعلُمَضاِرع 

Kulluk eder/ 

edecek 
 َعبَدَ  Kulluk etti يَْعبُدُ 

 أْمر نَْهي
Kulluk ederler/ 

edecekler 
 يَْعبُُدونَ 

Kulluk 

ettiler 
 َعبَُدوا

Kulluk 
etme!  ْالَتَْعبُد 

Kulluk 

et! 
 اُْعبُدْ 

Kulluk edersin/ 

edeceksin 
 تَْعبُدُ 

Kulluk 

ettin 
 َعبَْدتَّ 

Kulluk 
etmeyin! الَتَْعبُُدوا 

Kulluk 

edin! 
 اُْعبُُدوا

Kulluk edersiniz/ 

edeceksiniz 
 تَْعبُُدونَ 

Kulluk 

ettiniz 
مْ   َعبَْدتُّ

 /Kulluk eden, kul Kulluk ederim:َعابِد

edeceğim 
 أَْعبُدُ 

Kulluk 

ettim 
 َعبَْدتُّ 

 /Kulluk edilen Kulluk ederiz:َمْعبُود

edeceğiz 
 نَْعبُدُ 

Kulluk 

ettik 
 َعبَْدَنا

 /Kulluk etmek, kulluk, ibadet Kulluk eder:ِعبَاَدة

edecek 
 َعبََدتْ  Kulluk etti تَْعبُدُ 

 



www.understandquran.com 80 

Ders 14: Ezan ve Abdest Duaları 
S1:  Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz. 

 أَْكبَرُ أَْكبَُراَللهُ اَللهُ  أَْكبَرُ أَْكبَُراَللهُ اَللهُ 
  

 هللاُ  إاِلَّ  هَ ـٰـ إِل الَّ  أَنْ  أَْشهَدُ 
      

ًدا أَنَّ  أَْشهَدُ  ُسواُلللِ  ُمَحمَّ  رَّ

    

لَوٰ  َحيََّعلَى  اْلفاَلَحِ  َحيََّعلَى ةِ الصَّ
      

 ) هَإاِلَّهللاُ ـٰـ الَإِل أَْكبَرُ أَْكبَُراَللهُ اَللهُ 

  
 

Abdest Duası 

ـهَ  الَّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ـٰ  هللاُ  إاِلَّ  إِل
      

َوْحَده
،

لَه الََشِريكَ  
،

 
   

ًدا أَنَّ  َوأَْشهَدُ  َعْبُده ُمَحمَّ
،

َوَرُسولُه 
،

 
     

ابِينَ  اْجَعْلنِي اَلل هُمَّ   ِمنَاْلُمتَطَه ِرينَ  َواْجَعْلنِي ِمنَالتَّوَّ
     

 

S2: بركهللا ا  i hayatımıza nasıl uygularız? 

C: 

 

 

 

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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S3: Şehadetin anlamı nedir? 

C: 

 

 

 

S4: Namazın bu dünya ve ahiretteki faydaları nedir? 

C: 
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Ders 14 ile ilgili GRAMER soruları 

 

S1: Aşağıdaki fiilerin farklı formları için tabloları doldurunuz.  

461َكفََر َ
 İnkar etmek:فركُ   (ن)

Emir kipleri اُْكفُرْ  ،يَْكفُرُ  ،َكَفرَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

78َدَخلَ 

 Girmekدخل:   )ن(

Emir kipleri اُْدُخلْ ، يَْدُخلُ ،  َدَخلَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     
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143َعبَدَ 

 Kulluk etmek:عبد  )ن(

Emir kipleri اُْعبُدْ  ،يَْعبُدُ ، َعبَد  

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız 

ve anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya 

çeviriniz. 

 فَاْعبُُدْوهُ 
  Biz sana ibadet 

ederiz 

 

 Sen girdin ve ben   فَاْعبُْدهُ 

girdim 

 

 Ben kulluk ettim   َواَلتَْكفُُرْوا

sen inkar ettim 

 

َكفَْرتُمْ  َوقَدْ     O inkar etti ve 

kulluk etmedi 

 

  Ben girerim   َوَمْن َكفَرَ 
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DERS-15   RUKÜ-SECDE DUALARI 

 
41*     

هُمَّ الل ٰ  ُسْبَحانَكَ   اْسُمكَ  َوتَبَاَركَ  َوبَِحْمِدكَ  
Sen sübhansın 

(eksiklerden 

uzaksın)  

Ey 

Allahım! 
Ve seni överim Ve mübarek Senin 

adın 

هللا ُسْبَحانَ   : Allah sübhandır 

كَ ُسْبَحانَ   : Sen sübhansın 
 

 isim : اِْسم  َحْمِد كَ  بِ  وَ 

ve ile Övgün 

Çeviri:  Her türlü eksiklikten uzak olan Allahım! Senin mübarek adını hamd ile överim. 

 

 
19    

كَ  َوتََعالَىٰ   َغْيُركَ  هَ ـٰـ َوالَإِل َجدُّ
Ve yücesin Your Majesty; Ve ilah yoktur Senden başka 

Çeviri:  Ve Senin şanın yücedir ve Senden başka ilah yoktur.  

 
 

Rukü (ُرُكوع):  
  215 

 اْلَعِظيم َرب يَ  ُسْبَحانَ 
Tenzih ederim Rabbim Azim, büyük 

Çeviri:  Ey büyük Rabbim, Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. 

 
 

   

   َحِمَدهٗ  لَِمنْ  َسِمَعاللُ 
Allah duyar kimden Onu övdü 

 
 هٗ  َحمدَ  َمنْ  لِ 

için kim övdü Onu 

Çeviri:  Allah Onu övenleri duyar. 

 

 

 اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا
Rabbim!  Ve Sana  Tüm övgü 

Çeviri:  Ey Rabbim, tüm övgü Sanadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  dersi tamamladıktan sonra 95 
yeni kelime ile Kur’an’da toplam 

33812 defa geçen kelimeyi 

öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Secde (َسْجَدة):   َسَجَد fiili Kur’an’da 49 defa geçer.  
 

   

 اْْلَْعلَىٰ  َرب يَ  ُسْبَحانَ 
Tenzih 

ederim 
Rabbim Yüce 

  

 (en büyük) اْْلْكبَر  (daha büyük) أْكبَر (büyük)َكبِير

 (en küçük) اْْلْصَغر  (daha küçük) أَْصَغر  (küçük) َصِغير

 (en yüksek) اْْلَْعلَى  (daha yüksek) أَْعلَى (yüksek) َعلِي  
Çeviri:  Yüce Rabbimi tenzih ederim. 

 

 

GRAMER: Aşağıdaki kelimelerin 21 formu ile pratik yapın: 

   Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 58 defa geçer(    ض)َضَربَ 

 اِْضِربْ ،ِربُ ضْ ،يَ َضَربَ 
 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Vurur/Vuracak  ُيَْضِرب Vurdu   ََضَرب 

 أْمر نَْهي
Vururlar/ 

Vuracaklar 
 َضَربُْوا Vurdular يَْضِربُْونَ 

Vurma! 
 بْ تَْضرِ َل 

Vur! 
 /Vurursun اِْضِربْ 

Vuracaksın 

 تَْضِربُ 
Vurdun  ََضَربْت 

Vurmayın! 
 َلتَْضِربُْوا

Vurun! 
ْضِربُْوااِ   

Vurursunuz/ 

Vuracaksınız 

 تَْضِربُْونَ 
Vurdunuz  َْضَربْتُم 

 vuran:َضاِرب

  vurulan:َمْضُروب

 vurmak, vurma:َضْرب

Vururum/ 

Vuracağım 
 َضَربْتُ  Vurdum أَْضِربُ 

Vururuz/ 

Vuracağım 
 َضَربَْنا Vurduk نَْضِربُ 

Vurur/ 

Vuracak 
 َضَربَتْ  Vurdu تَْضِربُ 

 

   Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 266 defa geçer(    ض)ظَلَمَ 

 اِْظلِمْ ،ْظلِمُ يَ ،َظَلمَ 

 فِْعلَماِضي فِْعلُمَضاِرع

Yanılır/ 

yanılacak 
 َظَلمَ  Yanıldı يَْظلِم

 أْمر نَْهي
Yanılırlar/ 

yanılacaklar 
 َظَلمُْوا   Yanıldılar يَْظلُِمْونَ 

Yanılma! 
 َلتَظلِمْ 

Yanıl! 
 /Yanılırsın اِْظلِمْ 

yanılacaksın 

 تَْظلِمُ 
Yanıldın  ََظَلْمت 

Yanılmayın 
 َلتَظلُِمْوا

Yanılın! 
 /Yanılırsınız ْظلُِمْوااِ 

yanılacaksınız 

 تَْظلُِمْونَ 
Yanıldınız  َْظَلْمتُم 

 Yanılan:ظَالِم

 yanlış alınan:َمْظلُوم

 yanılmak:ظُلم

Yanılırım/ 

yanılacağım 
 َظَلْمتُ   Yanıldım مُ أَْظلِ 

Yanılırız/ 

yanılacağız 
 َظَلْمَنا Yanıldık نَْظلِمُ 

Yanılır/ 

yanılacak 
 َظَلَمتْ  Yanıldı تَْظلِمُ 
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 Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 53 defa geçer(   ض)َصبَرَ 

 اِْصبِرْ ،ْصبِرُ ،يَ َصبَرَ 

 فِْعلماِضي فِْعلُمَضاِرع

Sabreder/ 

sabredecek 
 َصبَرَ  Sabretti يَْصبِرُ 

 أمر نَْهي
Sabrederler/ 

sabredecekler 
 َصبَُرْوا Sabrettiler يَْصبُِرْونَ 

Sabretme!  َْلتَْصبِر 
Sabret! 

 /Sabredersin اِْصبِرْ 

sabredeceksin 

 تَْصبِرُ 
Sabrettin   ََصبَْرت 

Sabretmeyin! َلتَْصبُِرْوا 
Sabredin! 

 /Sabredersiniz اِْصبُِرْوا

sabredeceksiniz 

 تَْصبُِرْونَ 
Sabrettiniz  َْصبَْرتُم 

 Sabreden:َصابِر

--- 

 Sabır:َصْبر

 

 

Sabrederim/ 

sabredeceğim 
 َصبَْرتُ  Sabrettim أَْصبِرُ 

Sabrederiz/ 

sabredeceğiz 
 َصبَْرَنا  Sabrettik نَْصبِرُ 

Sabreder/ 

sabredecek 
 َصبََرتْ  Sabretti تَْصبِرُ 

 

   Bu fiilin farklı formları Kur’an’da 95 defa geçer(   ض)َغفَرَ  

 اِْغفِرْ ،ْغفِرُ ،يَ َغفَرَ 

 فِْعلماِضي فِْعلُمَضاِرع

Affeder/affedecek  ُيَْغفِر Affetti  ََغَفر 

 أْمر نَْهي
Affederler/ 

affedecekler 
 َغَفُرْوا Affettiler يَْغفُِرْونَ 

Affetme!  َْلتَْغفِر 
Affet! 

 /Affedersin اِْغفِرْ 

affedeceksin 
 َغَفْرتَ  Affettin تَْغفِرُ 

Affetmeyin! َلتَْغفُِرْوا 
Affedin 

 /Affedersiniz اِْغفُِرْوا

affedeceksiniz 
 َغَفْرتُمْ  Affettiniz تَْغفُِرْونَ 

 Affeden:َغافِر

 Affedilen:َمْغفُور

 Affetmek, af: َمْغفَِرة

 

Affederim/ 

affedeceğim. 
 َغَفْرتُ  Affettim أَْغفِرُ 

Affederiz/ 

affedeceğiz 
 َغَفْرَنا Affettik نَْغفِرُ 

Affeder/affedecek  ُتَْغفِر Affetti  َْغَفَرت 

 
 
  

هُمَّ َوبَِحْمِدَك َوتَبَاَرَك اْسُمكَ 
 ُسْبَحانََك الل ٰ

َك َوالَ اِلهَ َغْيُركَ   َوتََعالَٰى َجدُّ

 َسِمَع هللاُ لَِمْن َحِمَده ُسْبَحاَن َرب َي اْلَعِظْيم

 ُسْبَحاَن َرب َي ااْلَْعلَىٰ   َربَّنَا َولََك اْلَحْمدُ 

Bu fiilin başkaları üzerinde etkisi yoktur, bu 

yüzden pasif ve ektifi yoktur 
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Ders 15: Rukü, Secde  
S1:  Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz. 

Sübhaneke 

هُمَّ الل ٰ  ُسْبَحانَكَ   اْسُمكَ  َوتَبَاَركَ  َوبَِحْمِدكَ  

     

كَ  َوتََعالَى ـهَ َوالَإِلٰـ  َجدُّ  َغْيُركَ  

    
 

 

 *****    *****    *****    Rukü *****    *****    *****     

 اْلَعِظيم َرب يَ  ُسْبَحانَ 
   

 

   *****    *****    *****    Secde   *****    *****    *****  

 اْْلَْعلَىٰ  َرب يَ  ُسْبَحانَ 
   

 

S2: Allah’ın adının övülmüş olması ne demektir?  

C: 

 

S3: Ruküde Allah’a neler deriz?  

C: 

 

S4: Secdede Allah’a neler deriz? 

C: 

 

S5: سبحان anlamı nedir? 

C: 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 15 ile ilgili GRAMER soruları 

 

S1: Aşağıdaki fiilerin farklı formlarını yazınız. 

58َضَربَ 
 Vurdu  : َضَربَ )ض(

Emir kipleri اِْضرِبْ  ،رِبُ ضْ يَ ، َضَربَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

 Yanıldıظَلََم:   )ض(266ظَلَمَ 

Emir kipleri اِْظلِمْ  ،ْظلِمُ يَ ، َظَلمَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     
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 Sabretti:   َصبَرَ   )ض(53َصبَرَ 

Emir kipleri اِْصبِرْ  ،ْصبِرُ يَ ، َصبَرَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

  :Affettiَغفَرَ   )ض(95َغفَرَ 

Emir kipleri اِْغفِرْ  ْغفُِر،يَ ، َغَفرَ   
    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 
 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

   فَاْضِربُْوا
Yanlış yapma!  

   َصبَْرتُمْ 
O vurdu, 

dolayısıyla yanıldı 

 

   فََغفَْرنَا
Sabırlı olun  

   َوَماظَلَْمنَاهُمْ 
Yanıldılar  

   َوَماظَلَُمْونَا
Sabırlı ol!  
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16.  Teşehhüd 
 

   46 

لََواتُ  لِلِ  اَلتَِّحيَّاتُ   َوالطَّي بَاتُ  َوالصَّ
Dilin tüm 

ibadetleri 

Allah’a (için) 
ve bedenin tüm 

iabdetleri 

Ve mail ile yapılan tüm 

ibadetler 

 (Tekil)تَِحيَّة

 (Çoğul) تَِحيَّات

هللاا ِل  وةِ َصلٰ   (Tekil) 

 (Çoğul)َصلََوات

 (Tekil)طَي بَة

 için Allah (Çoğul)طَي بَات

Çeviri:  Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin tümü Allah’a dır. 

 

 
42  75             

 َوبََرَكاتُهٗ  َوَرْحَمتُاللِ  أَيُّهَاالنَّبِيُّ  َعلَْيكَ  اَلسَّالَمُ 

Selam 
Üzerine 

olsun 
Ey Nebi Ve Allah’ın rahmeti Ve Onun bereketi 

Genel 

kullanım: 

 السَّاَلُم َعلَْيُكمْ 

نَبِيُّون، نَبِي ين،  

 اَْنبِيَآء

Peygamberler 

هللاا َرْحَمتُ  َو   هٗ  بََرَكاتُ  وَ  
ve rahmet Allah ve bereketi Onun 

 بََرَكات  :çoğulu  بََرَكة sürekli esirgeyen : َرِحيم 

Çeviri:  Selam üzerine olsun Ey Nebi, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun,  

 

 
42    140* 

الِِحينَ  ِعبَاِدهللاِ  ىٰ َوَعلَ  َعلَْينَا اَلسَّالَمُ   الصَّ

Selam 
Üzerimize 

olsun 
Ve üzerine Allah’ın kulları Salih olanlar 

 
 Allah’ın kulu : َعْبُد هللا َعلَىٰ  وَ  نَا َعلَى 

 Allah’ın kulları : ِعبَاُد هللا
 َصالُِحون، َصالِِحينَصالِح 

on us and on 

Çeviri:  Selam bizim ve tüm salihlerin üzerine olsun. 

 

 

 هللاُ  إاِلَّ  هَ ـٰـ الَّإِل أَنْ  أَْشهَدُ 
Ben şahadet 

ederim 
ki İlah yoktur ancak Allah 

Çeviri:  Ben şahedet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.  
 

 

ًدا أَنَّ  َوأَْشهَدُ   َوَرُسولُهٗ  َعْبُدهٗ  ُمَحمَّ
Ve şahadet ederim ki Muhammed Onun kulu Ve elçisisdir 

Çeviri:  Ve şahadet ederim ki Muhammed Onun kulu ve elçisidir.  

 

 

 

 

16. dersi tamamladıktan sonra  
103 yeni kelime ile Kur’an’da toplam 35199 

defa geçen kelimeyi öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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GRAMER:  ََعِملَ  , َعلِمَ  ,َسِمع, ve   ََرِحم fiilerinin 21 formunu TFE kullanarak pratik yapınız. 
 

 Bu kelimenin farklı formları Kur'an’da 100 defa)س(   َسِمعَ 

geçmektedir  

 اِْسَمعْ ،ْسَمعُ ،يَ َسِمعَ 
 َمْعلماِضي َمْعلُمَضاِرع

Dinler/ 

dinleyecek 
 َسِمعَ  Dinledi يَْسَمعُ 

 أْمر نَْهي
Dinlerler/ 

dinleyecekler 
 َسِمعُْوا Dinlediler يَْسَمعُْونَ 

Dinleme! 
 َلتَْسَمعْ 

Dinle! 
 /Dinlersin اِْسَمعْ 

dinleyeceksin 
 َسِمْعتَ  Dinledin تَْسَمعُ 

Dinlemeyin! 
 َلتَْسَمعُْوا

Dinleyin! 
 /Dinlersiniz اِْسَمعُْوا

dinleyeceksiniz 
 َسِمْعتُمْ  Dinlediniz تَْسَمعُْونَ 

 Dinleyen:َساَمع

 Dinlenen:َمْسُموع

 Dinlemek:عَسمْ 

Dinlerim/ 

dinleyeceğim 
 َسِمْعتُ  Dinledim أَْسَمعُ 

Dinleriz/ 

dinleyeceğiz 
 َسِمْعَنا Dinledik نَْسَمعُ 

Dinler/ 

dinleyecek 
 َسِمعَتْ  Dinledi تَْسَمعُ 

 

  Bu kelimenin farklı formları Kur'an’da 518 defa geçmektedir)س(     َعلَِم 

 اِْعلَمْ ،يَْعلَمُ ،َعلِمَ 

 َمْعلماِضي َمْعلُمَضاِرع

Bilir/bilecek.  ُيَْعلَم Bildi.  ََعلِم 

 َعلِمُوا .Bildiler يَْعلَُمونَ  .Bilirler/bilecekler أْمر نَْهي

Bilme!  ْلَتَْعلَم Bil!  ْاِْعلَم Bilirsin/bileceksin.  ُتَْعلَم Bildin.  ََعلِْمت 

Bilmeyin! لَتَْعلَُموا Bilin! اِْعلَُموا Bilirsiniz/bileceksiniz.  َتَْعلَُمون Bildiniz.  َْعلِْمتُم 

 Bilen, Alim:َعالِم

 bilinen:َمْعلُوم

 Bilmek, bilgi:ِعْلم

Bilirim/bileceğim.  ُأَْعلَم Bildim.  َُعلِْمت 

Biliriz/bileceğiz.  ُنَْعلَم Bildik. َعلِْمَنا 

Bilir/bilecek.  ُتَْعلَم Bildi.  َْعلَِمت 
 

  Bu kelimenin farklı formları Kur'an’da 318 defa geçmektedir)س(    َعِمَل 

 يَْعَمُل،اِعَملْ ،َعِملَ 

 لماِضيعف فعلُمَضاِرع

Yapar/yapacak.  ُيَْعَمل Yaptı.  ََعِمل 

 َعِمُلوا .Yaptılar يَْعَملُونَ  .Yaparlar/yapacaklar أْمر نَْهي

Yapma!  ْلَتَْعَمل Yap!  ْاِْعَمل Yaparsın/yapacaksın.  ُتَْعَمل Yaptın.  ََعِمْلت 

Yapmayın! لَتَْعَملُوا Yapın! اِْعَملُوا Yaparsınız/yapacaksınız.  َتَْعَملُون Yaptınız.  َْعِمْلتُم 

 yapan, işçi:َعاِمل

yapılan: َمْعُمول 

 yapmak: َعَمل

Yaparım/yapacağım.  ُأَْعَمل Yaptım.  َُعِمْلت 

Yaparız/yapacağız.  ُنَْعَمل Yaptık. َعِمْلَنا 

Yapar/yapacak.  ُتَْعَمل Yaptı.  َْعِمَلت 
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  Bu kelimenin farklı formları Kur'an’da 148 defa geçmektedir)س(    َرِحَم 

 

 

 يَْرَحُم،اِْرَحمْ ،َرِحمَ 

 لماِضيعف فعلُمَضاِرع

Merhamet 

eder/ 

edecek. 

 يَْرَحمُ 
Merhamet 

etti. 
 َرِحمَ 

 أْمر نَْهي

Merhamet 

ederler/ 

edecekler. 

 يَْرَحُمونَ 
Merhamet 

ettiler. 
 َرِحمُوا

Merhamet 

etme! 

 Merhamet لَتَْرَحمْ 

et! 

 اِْرَحمْ 
Merhamet 

edersin/ 

edeceksin. 

 Merhamet تَْرَحمُ 

ettin. 

 َرِحْمتَ 

Merhamet 

etmeyin! 

 Merhamet لَتَْرَحُموا

edin! 

 اِْرَحُموا
Merhamet 

edersiniz/ 

edeceksiniz. 

 Merhamet تَْرَحُمونَ 

ettiniz. 

 َرِحْمتُمْ 

 merhamet eden:َراِحم

 merhamet edilen:َمْرُحوم

 merhamet etmek, merhamet:َرْحَمة

Merhamet 

ederim/ 

edeceğim. 

 Merhamet أَْرَحمُ 

ettim. 
 َرِحْمتُ 

Merhamet 

ederiz/ 

edeceğiz. 

 Merhamet نَْرَحمُ 

ettik. 
 َرِحْمَنا

Merhamet 

eder/ 

edecek. 
 تَْرَحمُ 

Merhamet 

ettiler.  َْرِحَمت 
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Ders 16:  Teşehhüd 
S1:  Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz. 

 

لََواتُ  لِلِ  اَلتَِّحيَّاتُ   َوالطَّي بَاتُ  َوالصَّ
    

 َوبََرَكاتُه، َوَرْحَمتُاللِ  أَيُّهَاالنَّبِيُّ  َعلَْيكَ  اَلسَّالَمُ 
     

الِِحينَ  ِعبَاِدهللاِ  َوَعلَىٰ  َعلَْينَا اَلسَّالَمُ   الصَّ
     

هَ ـٰـ الَّإِل أَنْ  أَْشهَدُ   إاِلَّهللاُ  
    

ًدا َوأَْشهَُدأَنَّ  َعْبُده ُمَحمَّ
،

َوَرُسولُه 
،

 
    

 
S2:  عبده ve رسوله kelimelerindeki mesaj nedir? 

 

C: 
 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 16 ile ilgili GRAMER soruları 

 

S1: Aşağıdaki fiillerin farklı formlarını yazınız.   

َسِمعَ 
100
 dinlemek:  َسمع  (س)

Emir kipleri اِْسَمعْ  ،ْسَمعُ يَ ، سَِمعَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

    

    

 

َعلِمَ 
518
 bilmek:  علم  (س)

Emir kipleri اِْعلَمْ ،يَْعلَمُ ،  َعلِمَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     
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َعِملَ 
318
 Yapmak:  َعِملَ   (س)

Emir kipleri لْ مَ اِع،لُ مَ يَعْ ،  َعِملَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

َرِحمَ 
148
 merhamet etmek:رحم  (س)

Emir kipleri مْ ْرحَ اِ ،مُ حَ يَرْ ،  َرِحمَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    
 

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 
 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

 َسِمْعتُمْ 
  Duydum, 

dolayısıyla bildim. 
 

 Bildim, dolayısıyla   َستَْعلَُمْونَ 

çalıştım. 
 

  !Böylece dinleyin   يَْعلَُمهُمْ 

  !Seni bil ve yap   يَْسَمُعْونَُكمْ 

 تَْسَمُعْونَهُمْ 
  Size merhamet 

göster! 
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DERS-17  PEYGAMBERE SELAM 

 

دٍ  َصل   هُمَّ اَلل ٰ  َعلَىٰ  َعلَٰى  ُمَحمَّ دٍ اٰ  وَّ  لُِمَحمَّ
Ya 

Allah! 
Barış/destek Muhammed’e Ve üzerine Muhammed ailesine 

 
 : َصل  َعلَى

barı/destek ver 

 

دٍ  َعلَىٰ   Ailesine, takipçileri : ٰال َعلَىٰ  وَّ  ُمَحمَّ

 aile üzerine Muhammed ve üzerine : أَْهل

Çeviri: Ya Allah! Muhammed ve ailesine barış/destek ver. 

 

 
59     70                26 

 ٰاِل إِْبَراِهيمَ  َوَعلَىٰ  َعلَٰى إِْبَراِهيمَ  َصلَّْيتَ  َكَما 

Gibi Barış gönderdin 
İbrahim 

üzerine 
Ve üzerine İbrahim ailesine 

 : َك، َكَما

gibi 

 yaptın :فََعْلتَ 

 barış/destek : َصلَّْيَت 

gönderdin 

 
 َعلَىٰ  وَ 

 
ve üzerine 

Çeviri:  İbreahim’e ve yakınlarına barış/destek gönderdiğin gibi 

 
 17  

ِجيد  . َحِميد   إِنَّكَ   مَّ
Gerçekten sen Hamde değer Çok yüce 

 övgü : َحْمدُ  كَ  إِنَّ 

 övgüye değer :َحِميد  
 Çok yüce : َمْجد

 Full of Glory Gerçekten Sen : َمِجيد

Çeviri:  Gerçekten, Sen öüvülmeye/hamde değer çok yücesin. 

 

دٍ  بَاِركْ  هُمَّ اَلل ٰ  َعلَىٰ  َعلَٰى  ُمَحمَّ دٍ  وَّ  ٰاِل ُمَحمَّ
Ey 

Allah! 

Bereket 

gönder 

Muhammed’e 
Ve 

üzerine 

Muhammed ailesinin 

Çeviri:  Ey Allah! Muhammed’e ve Muhammed ailesinin üzerine bereket gönder. 
 

  

ِل إِْبَراِهيمَ اٰ  َوَعلَٰى   َعلَٰى  إِْبَراِهيمَ  بَاَرْكتَ  َكَما  

gibi Berket gönderdin İbrahim’e 
Ve 

üzerine 
İbrahim ailesi 

Çeviri:  İbrahim’e İbrahim’in ailesine bereket gönderdiğin gibi. 

 

ِجيد   َحِميد   إِنَّكَ   مَّ
Gerçekten, Sen hamde değer Çok yücesin 

Çeviri:  Gerçekten, Sen övülmeye değer çok yücesin. 

 

17. dersi tamamaldıktan sonra,  
110 yeni kelime ile Kur’an’da 

35656 geçen kelimeyi öğrenmiş 

olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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GRAMER:  ََوَجدَ  ,َوَعد , ve  ََولَد fiilerin 21 formuyla pratik yapın.  

  Farklı formları Kur’an’da 124 defa geçer)ض(     َوَعدَ 

 ِعدْ ، يَِعدُ ،  َوَعدَ 
 ل ماِضيعف فعل ُمَضارِع

Söz verir. 

Söz verecek. 
 يَِعدُ 

Söz 

verdi.  ََوَعد 

 Söz verirler söz أْمر نَْهي

verecekler. 
 يَِعُدْونَ 

Söz 

verdiler. 
 َوَعُدْوا

Söz verme!  َدْ عِ لَ ت Söz ver!  ِدْ ع Söz verirsin. 

Söz vereceksin. 

 Söz تَِعدُ 

verdin. 
 َوَعْدتَّ 

Söz 
vermeyin 

 .Söz verirsiniz ِعُدْوا  !Söz verin َل تَِعُدْوا

Söz vereceksiniz. 

 Söz تَِعُدْونَ 

verdiniz. 
 َوَعْدتُّمْ 

 Söz veren kişi:َواِعد 

 Söz verilen şey:َمْوُعود 

 Söz vermek, Vaad:َوْعد 

Söz veririm. 

Söz vereceğim. 

 Söz أَِعدُ 

verdim. 

 َوَعْدتُّ 

Söz veririz. 

Söz vereceğiz. 

 Söz نَِعدُ 

verdik. 

 َوَعْدَنا

Söz verir. 

Söz verecek. 

 Söz تَِعدُ 

verdi. 

 َوَعَدتْ 

  Farklı formları Kur’an’da 107 defa geçer)ض(    َوَجدَ 

 دْ جِ ،يَِجدُ ،َوَجدَ 
 لماِضيعف فعلُمَضاِرع

Bulur. 

Bulacak. 
 َوَجدَ  .Buldu يَِجدُ 

 .Bulurlar أْمر نَْهي

Bulacaklar.  َيَِجُدْون Buldular. َوَجُدْوا 

Bulma!  َدْ جِ لَت Bul!  ِدْ ج Bulursun. 

Bulacaksın. 

 َوَجْدتَّ  .Buldun تَِجدُ 

Bumayın! َلتَِجُدْوا Bulun! ِجُدْوا Bulursunuz. 

Bulacaksınız. 

 مْ َوَجْدتُّ  .Buldunuz تَِجُدْونَ 

 Bulan kişi:اِجدوَ 

  Bulunan şey:ْوُجودمَ 

 Bulmak:دوجُ وُ 

Bulurum. 

Bulacağım. 

 َوَجْدتُّ  .Buldum أَِجدُ 

Buluruz. 

Bulacağız. 

 َوَجْدَنا .Bulduk نَِجدُ 

Bulur. 

Bulacak. 

 َوَجَدتْ  .Buldu تَِجدُ 

 Farklı formları Kur’an’da 54 defa geçer)ض(  َولَدَ 
دْ لِ ،يَلِدُ ،َوَلدَ   

لماِضيعف فعلُمَضاِرع  

Doğurur. 

Doğuracak.  ُيَلِد Doğurdu.  ََوَلد 

 أْمر نَْهي
Doğururlar. 

Doğuracaklar.  َيَلُِدْون Doğurdular َوَلُدْوا 

Doğurma!  َدْ لِ لَت  Doğur!  ِدْ ل  
Doğurursun. 

Doğuracaksınız. 
 َوَلْدتَّ  .Doğurdun تَلِدُ 

Doğurmayın! َلتَلُِدْوا Doğurun! لُِدْوا Doğururlar. 

Doğuracaklar. 
مْ َوَلْدتُّ  .Doğurdular تَلُِدْونَ   

Baba   َالِدو:  

Doğrulan, çocuk :  َودلُ وْ م  

Doğum yapmak : ِولََدة 

Doğururum. 

  Doğuracağım. 
 َوَلْدتُّ  .Doğurdular أَلِدُ 

Doğuracağım. 

Doğuracağız. 
 َوَلْدَنا .Doğurduk نَلِدُ 

Doğurur. 

Doğuracak. 
 َوَلَدتْ  .Doğurdu تَلِدُ 
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Ders 17: Peygambere Selam 
 

 
S1:  Türkçeye çeviriniz. 

هُمَّ اَلل ٰ  دٍ   َعلَىٰ  َصل    ُمَحمَّ َعلَىٰ   لِ ا ٰوَّ دٍ    ُمَحمَّ
     

إِْبَراِهيمَ  َعلَىٰ  َصلَّْيتَ  َكَما ا ٰلِ  َوَعلَىٰ    إِْبَراِهيمَ  
     

ِجيد   َحِميد   إِنَّكَ   مَّ
   

 بَاَرْكتَ  --- بَاِركْ 
 ---  

 

 

  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 17 ile ilgili GRAMER soruları  

 
S1: Fillerin farklı formlarını yazınız.   

َوَعدَ 
107
 Söz verdi َوَعدَ   (و)

Emir kipleri ِعدْ ،ِعدُ يَ ،  َوَعدَ   
Çeviri  فِْعل

 ُمَضاِرع

Çeviri فِْعل َماِضي 

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

َوَجدَ 
107
 Buldu:َوَجدَ   (و)

Emir kipleri دْ جِ ،يَِجدُ ، َوَجدَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     
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َولَدَ 
54
 Doğurdu: ََ َولَد  (و)

Emir kipleri دْ لِ ،يَلِدُ ، َوَلدَ   
Çeviri 

فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

 

S1: Arapça kelimeleri ayırınız ve 
anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

  Onu buldum   َوَعَدُكُم هللاُ 

  Beni buldu   َوَعْدتَّهُ 

كَ َوَعدَ     Seni bulacak  

  Ona söz verdi   لَْم يَلِدْ 

 َوَعْدتُُّكمْ 
  Siz onlara söz 

verdiniz. 
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DERS-18  NAMAZ SONU 

 
   293* 74 

 ظُْلًماَكثِيًرا نَْفِسي ظَلَْمتُ  إِن ي هُمَّ اَلل ٰ 
Ey 

Allah! 

Gerçekten, 

ben 

Ben yanlış 

yaptım 
kendime Birçok hata ile 

Çeviri:  Ya Allah! Gerçekten, ben bir çok hata ile kendime yanlış  yaptım.  

 
  37*  

الَ  نُوبَ  يَْغفِرُ  وَّ  أَْنتَ  إاِلَّ  الذُّ
Ve  hiç kimse affedebilir günahları Ancak sen 

 ُذنُوبَذْنب   يَْغفِرُ  الَ  وَ 
günahları Çoğul 

 
ve hayır Affeder, affedecek 

Çeviri:  Ve günahları kimse affedemez, ancak Sen (edersin). 

 

ْنِعْنِدكَ  لِي فَاْغفِرْ   َواْرَحْمنِي َمْغفَِرةًم 
Dolayısıyla, 

effet 
[için] beni  Affınla Ve bana merhamet et 

ْن ِعْنِدك َمْغفَِرةً  لِيْ  اْغفِرْ  فَ   نِيْ  اِْرَحمْ  َو  م 
Dolayısı

yla, 
affet! Benim için af Senden ve merhamet bana 

Çeviri:  Dolayısyla, affınla beni bağışa (günahlarımı) ve bana merhamet et. 

 
  91  

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  . الرَّ  
Gerçekten, 

Sen 

Sen 

(yalnız) 
Bağışlayan Esirgeyen 

 كَ  إِنَّ 
 

 af isteme : اِْستِْغفَار

 Çok bağışlayan :َغفُورُ 

ِحيمُ   الرَّ
Esirgeyen Gerçekten Sen 

Çeviri:  Gerçekten Sen yalnız tek affeden ve çok esirgeyensin. 

 

GRAMER: 
 

 Onunla,  yanında ِعْنَدهٗ 
Bu derste  َِعْند kelimesi için aşağıdaki cümlanin 

anlamını hatırlayın: 

  ,?Sende (yanında) kaç Riyal var : َكْم  َيِِرَ  ِعْنَدكَ 

 

 Kur’an’da 197 defa geçer. Bu kelimeyei TFE ile ِعْندَ 

pratik yapın. 

 Onlarla, yanlarında ِعْنَدهُمْ 

 Seninle, senin yanında ِعْنَدكَ 

 Sizinle, yanınızda ِعْنَدُكمْ 

 Benimle, yanımda ِعْنِدي

 Bizimle, yanımızda ِعْنَدنَا

18. dersi tamamladıktan sonra 

 117 yeni kelime ile Kur’an’da 

38122 defa geçen kelimeyi 

öğrenmiş olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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 Onunla,  yanında ِعْنَدهَا

 

   Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 1719 defa geçer)ن(   قَاَل 

 لْ قُ ،لُ يَقُو،الَ قَ 

 لماِضيعف فعلُمَضاِرع
Der. 

Diyecek. 
 لَ َقا .Dedi لُ يَقُو

 أْمر نَْهي
Deler. 

Diyecekler. 
 والُ َقا .Dediler ونَ لُ يَقُو

Deme!  ُلْ لَتق De ki!  ُلْ ق 
Dersin. 

Diyeceksin. 

 تَ لْ ق .Dedin لُ تَقُو

Demeyin! والُ لَتَقُو Deyin! والُ قُو 
Dersiniz. 

Diyeceksiniz. 

 مْ تُ لْ ق .Dediniz ونَ لُ تَقُو

 Diyen/Söyleyen kişi:قَائِل

Söylenen kişi : َمقُول 

 saying, söz: قَْول

Derim. 

Diyeceğim. 

 تُ لْ ق .Dedim لُ أَقُو

Deriz. 

Diyeceğiz. 

 اْلنَ ق .Dedik لُ نَقُو

Der. 

Diyecek. 

 تْ لَ َقا .Dedi لُ تَقُو

 

 Bu kelimenin farklı formları Kur’an’da 55 defa geçer)ن(   قَاَم 

 مْ قُ ُم،يَقُو،امَ قَ 

 لماِضيعف فعلُمَضاِرع
Ayakta durur/duracak. 

 مُ يَقُو 
Ayağa 

kalktı. 
 مَ َقا

 أْمر نَْهي
Ayakta 

dururlar/duracaklar.  
 ونَ مُ يَقُو

Ayağa 

kalktılar. 
 وامُ َقا

Ayağa 

kalkma! 
 Ayağa مْ لَتقُ 

kalk! 

 Ayakta مْ قُ 

durursun/duracaksın.  

 Ayağa مُ تَقُو

kalktın. 

 تَ مْ قُ 

Ayağa 

kalkmayın! 
 Ayağa وامُ لَتَقُو

kalkının! 

 Ayakta وامُ قُو

durursunuz/duracaksınız. 

 Ayağa ونَ مُ تَقُو

kalktınız. 

 تُمْ مْ ق

   Ayakta duran kişiمقَائِ 

- 

 ayakta durma(k):قِيَام

Ayakta 

dururum/duracağım.  

 Ayağa مُ أَقُو

kalktım. 

 تُ مْ ق

Ayakta 

dururuz/duracağız 

 Ayağa مُ نَقُو

kalktık. 

 اْمنَ ق

Ayakta durur/duracak. مُ تَقُو Ayağa 

kalktı. 

 تْ مَ َقا

 

  
Bu kelimenin diğerleri üzerine etkisi olmadığı 

için, pasifi yoktur. 
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Ders 18:  Namaz Sonu  
S1:  Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz. 

 

هُمَّ اَلل ٰ   ظُْلًماَكثِيًرا نَْفِسي ظَلَْمتُ  إِن ي 
     

الَيَْغفِرُ  نُوبَ  وَّ  أَْنتَ  إاِلَّ  الذُّ
    

ْنِعْنِدكَ  فَاْغفِْرلِي  َواْرَحْمنِي َمْغفَِرةًم 
   

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  إِنََّكأَْنتَ   الرَّ
   

 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 18 ile ilgili GRAMER soruları 

S1: Aşağıdaki kelimelerin farklı formlarını yazınız. 

 

لَ َقا    
1719

(ن) لَ قَا  : O dedi 

Emir kipleri لْ قُ ُل،يَقُو، الَ قَ       

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

قَاَم 
55
 O ayakta durduقَاَم:  (ن)

Emir kipleri مْ قُ ،مُ يَقُو، امَ قَ       

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

 Dolayısıyla ben sana   فَقَاَل لَهُ 

derim 

 

 Ve sen bana   َوقُْلتُْم لِيْ 

söyleyeceksin 

 

مْ كُ فَيَقُْولُْوَن لَ     Ve siz onlara 

söyleyeceksiniz. 

 

 Siz ayakta durur ve   قُْلَت لَهْ 

dersiniz. 

 

 Onlar ayakta durdular   قُْلُت لَكَ 

ve dediler 
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DERS-19.  DUALAR 
 

Çoğu dualar Rabbena ile başlar. Rab, bizim her birimizin her hücresine bakar ve ihtiyaçlarımızı 

verir ve büyümemizi sağlar.   

 
    115           31 

ْنيَا تِنَااٰ  َربَّنَاْۤ   َحَسنَةً  فِيالدُّ
Rabbim! Bize ver Bu dünyada iyilik 

 
 نَا ٰاتِ 

 
 iyilik (erkek) : َحَسن

 : iyilik (dişi)َحَسنَة ver bize 

Çeviri:  Rabbim, Bu dünyada bize iyilik ver. 

 

Bu dünyadaki “iyilik” aşağıdakileri kapsar: 

 Ses sağlığı, zenginlik, müreffeh aile, çocuklar, saygı, onur, iş vb. yaşam için gerekli ihtiyaçlar  

 Allah’ın emirlerini takip edebilmek için barış, güvenlik ve huzur, 

 Yararlı bilgi, doğru inanç, iyi işler, samimiyet, görgü, iyi nesiller yetiştirme gibi ahirette bize 

yardımcı olacak şeyler,   

 İlk sırada görülen (sağlık, aile, çocuk, servet, vb) şeyler ahiretimizi perişan ediyorsa iyi 

sayılmazlar.  

Değerlendir:  Bu dünyada yaptığım, kovaladığım şeyleri sadece bu hayat için yapıyorsam bu 

şeyler   َحَسَنة olarak saylır mı? Bu hayatta isteyip de alamadığınız şeyler olduğunda 

Allah’ın kararından memnun olur musunu?   

Yay: Bu ayetin mesajını başkalarına da yayın ve َحَسَنة nin anlamını onlara açıklayın. 

  
 115 31 

فِي  َحَسنَةً  ِخَرةِ ااْلٰ  وَّ
Ve içinde Ahiret iyilik 

ِخر،   ;son (erkek) :  َو + فِي ِخَرةِ son (dişi) :ا    ا 

Çeviri:  ve bize Ahirette de iyilik ver. 

 

Ahirette “iyilik” aşağıdakileri kapsar: 

 Allah’ın rızası,  

 Cennet ve nimetleri 

 Allah’ın sevdikleriyle (peygamberler, şehitler ve diğer Allah dostları) beraber olma, onlara 

yakın olma.  
  

19. dersi tamamladıktan sonra,125 
yeni kelime ile Kur’an’da 40347 

defa geçen kelimeyi öğrenmiş 
olacaksınız. 

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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  332 145 

قِنَا  النَّارِ  َعَذابَ  وَّ
Ve bizi koru Cezalandırma/azap Ateş 

 نَا قِ  وَ 
 

 ateş : نَار

 o ateş (cehennem ateşi) ve koru bizi : النَّار

Çeviri:  Ve bizi Ateş azabından/cezasından koru. 

 

 Cennet girmek her zaman cehennem azabından kurtulmayı garanti etmez. Bazı görüşlere 

göre, önce günahlardan temizlenmek için cehennem azabı vardır. 

 Günahlardan temizlenmenin en iyi yolu, onlardan Allah’a sığınıp af dilemektir. Dünyadaki 

ağrı, acılar vb zoruluklar, imtahanlar ve bunlara sabır da günahlara kefaret sayılabilir. 

 Dua: Allahım günahlarımızı bağışla, gücümüzün yetmeyeceği işleri bize yükleme ve bizi 

ateş azabından koru.  

 

Namaz Sonrası Önemli Bir Dua: 

 

 
   63  

 َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك  َوُشْكِركَ  َعلَٰى ِذْكِركَ  أَِعن ي هُمَّ اَلل ٰ 
Ya 

Allah! 

Bana 

yardım et 

Seni zikretmek 

üzerine 

Ve sayende 

ver 

Ve en iyi şekilde 

sana ibadet 

 Senin hatırlamam üzerine Ve senin  Ve Sana ibadetin en iyisi أَِعْن + نِي 

Çeviri:  Ya Allah! Seni hatırlamam ve Sana en iyi şekilde ibadet etmem için yardım et. 

 

İlk önce duanın önemini farkedin ve Allah’tan yardım isteyin. Örneğin; 

 Ey Allahım! Her ne kadar namazımı tamamladıysam da, en iyi şekilde yapamadığım için 

beni affet ve daha iyisini yapmam için bana yardım et. 

 Ey Allahım! Sana in iyi şekilde iabdet etmek için bana fırsat ver. 

 Ey Allahım! Namazdan sonra, dünya işlerine çok daldığımda dahi, Seni hatırlamam ve 

anmam için bana yardım et.  

 Ey Allahım! Tüm hayatımı Senin istediğin şekilde yaşamam için bana yardım et. 
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GRAMER:   ََكان ve  َتَاب fillerinin farklı formaları ile pratik yapın.   
 

    Bu fillerin farklı formları Kur’an’da 2942 defa geçer)ن(  اَن كَ 

 ُكنْ .يَُكونُ ، َكانَ 
 ل ماِضيعف فعل ُمَضاِرع

Odur 
Olacak  ُيَُكون Oydu   ََكان 

 أْمر نَْهي
Onlardır 
Olacaklar  َيَُكونُون Onlardı َكاُنوا 

Olma!  ْلَ تُكن Ol!  ُْكن Sensin 
Olacasın 

 ُكْنتَ  Sendin تَُكونُ 

Olmayın! لَ تَُكونُوا Olun! ُكونُوا Sizsiniz 
Olcaksınız 

 ُكْنتُمْ  Sizdiniz تَُكونُونَ 

   Olan kişiَكائِن

--- 
  olmakَكْون

Benim 

Olcağım 
 ُكْنتُ  Bendim أَُكونُ 

Biziz 

Olcağız 

 ُكنَّا Bizdik نَُكونُ 

Odur 
Olacak 

 َكاَنتْ  Oydu تَُكونُ 
 

 

 

 Bu fillin farklı formları Kur’an’da 59 defa geçer)ن( تَاَب 

 بْ تُ .بُ يَتُو، ابَ تَ 
 فعل ماِضي فعل ُمَضاِرع

Tevbe eder/  
edecek. بُ يَتُو Tevbe etti بَ تَا 

 أْمر نَْهي
Tevbe 
ederler/   
edecekler. 

 ونَ بُ يَتُو
Tevbe 
ettiler وابُ تَا 

Tevbe 
etme! 

 Tevbe بْ لَ تَتُ 
et! 

 Tevbe بْ تُ 
edersin/  
edeceksin. 

 بُ تَتُو
Tevbe ettin 

 تَ بْ تُ 

Tevbe 
etmeyin! 

 Tevbe وابُ لَ تَتُو
edin! 

 Tevbe وابُ تُو
edersiniz/  
edeceksiniz. 

 Tevbe ونَ بُ تَتُو
ettiniz 

 مْ تُ بْ تُ 

 : Tevbe eden kişiتَائِ 

--- 

 Tevbe, Tevbe etmekتَْوبَة

Tevbe 

ederim/  

edeceğim. 

 بُ أَتُو
Tevbe ettim 

 تُ بْ تُ 

Tevbe 

ederiz/  

edeceğim. 

 بُ نَتُو
Tevbe ettik 

 ابْنَ تُ 

Tevbe eder/  
edecek. 

 تْ بَ تَا Tevbe etti بُ تَتُو
 

  

Pasifi yoktur 

 

Pasifi yoktur. 
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Ders 19:  Namaz Sonrası Dua 
S1:  Türkçeye çevirin. 

تِنَااٰ  َربَّنَاْۤ  ْنيَا   َحَسنَةً  فِيالدُّ
    

فِيااْلٰ  ِخَرةِ وَّ  َحَسنَةً  
  

قِنَا ﴾901النَّاِر ﴿ َعَذابَ  وَّ  
   

 

Başa bir dua. 

هُمَّ اَلل ٰ  يأَِعن    ِذْكِركَ ىٰ َعلَ    َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ  َوُشْكِركَ  
 

 
    

S2:  َاتنَ سَ ح  kelimesinin bu dünyadaki karşılıkları nelerdir? 

C: 

 

S3:  َاتنَ سَ ح  kelimesinin Ahiretteki karşılıkları nelerdir? 

C: 

  

   Yay                     Dua et 

 
   Planla            Değerlendir 

Düşün  
His set  
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Ders 19 ile İlgili GRAMER Soruları 

S1: Aşağıdaki fillerin farklı formlarını yazınız.   

1361انَ كَ 
 Oydu: انَ كَ   (ن)

Emir kipleri يَُكوُن،ُكنْ ، َكانَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

        

        

 

    

    

    

72بَ تَا

 Tevbe etti:بتَا  (ن)

Emir kipleri بْ تُ ُب،يَتُو، ابَ تَ   

Çeviri 
فِْعل 

 ُمَضاِرع
Çeviri 

 فِْعل َماِضي

    

Çeviri نَْهي Çeviri أْمر     

     
 

  

        

 

    

    

    

 

S2: Arapça kelimeleri ayırınız ve 

anlamlarını yazınız. 

 S3: Aşağıdakileri Arapçaya çeviriniz. 

  Ve olma   اِْغفِْر يَا َغفُْورُ 

  Yakında o olacak   اَلَِّذْيَن تَابُْوا

  Böylece o oldu   َوَماَكانُْوا

  Tevbe ediniz   فَيَُكْونُ 

  Tevbe edenler   َوُكْونُْوا



  110 

Kelimeler (Tekrar Sayıları) 

Gramere giriş: Ders 1 

 Onlar, O هَُو، هُمْ  925

 Siz hepiniz, Siz أَْنَت،أْنتُمْ  216

 Biz, ben أَنَا، نَْحنُ  154

Fatiha Suresi: Ders 2 

 Ben sığın(ırım)ma ararım أَُعوذُ   

 Allah'a بِاللِ  2702

 den ِمنَ   

 şeytan الشَّْيطَانِ  88

ِجيمِ     kovulmuş الرَّ

 adıyla بِْسمِ  39

ْحٰمنِ  57  Rahman الرَّ

ِحيمِ  182  Rahim الرَّ

 tüm övgüler أَْلَحْمدُ  43

 Rabbi َرب   970

 alemler اْلَعالَِمينَ  73

Çoğul yapma : -- ،ن--ون  ي

 (Çoğul) ُمْسلُِمون، ُمْسلِِمين   

Fatiha Suresi: Ders 3 

 Sahip َمالِكِ   

 gün يَْومِ  393

ينِ  92  hesap, karar الد 

 yalnız sana إِيَّاكَ  24

 ibadet ederiz نَْعبُدُ  126

 yardım dileriz نَْستَِعينُ   

 Onların Rabbi, Onun rabbi َربُّهُ، َربُّهُم  

 َربَُّك، َربُُّكمْ   
Sizin hepinizin Rabbi, Sizin 

Rabbiniz 

 Rabbimiz, Rabbim َرب ي، َربُّنَا  

Fatiha Suresi: Ders 4 

 bizi ilet, rehberlik et اْهِدنَا  

َراطَ  46  yol الص 

 doğru اْلُمْستَقِيمَ  37

 ki onlar الَِّذينَ  1080
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 أَْنَعْمتَ   
Bahşetti, verdi 

 

 onlara َعلَْيِهمْ  +

 değil َغْيرِ  147

 gazap edilmiş اْلَمْغُضوبِ   

 ve de (hayır) َوالَ  1732

آل ينَ     sapmışlar الضَّ

 o (bayanlar) ِهيَ  86

 Rabbi َربُّهَا  

 ُمْسلَِمة  
Müslüman kadın 

 

 ُمْسلَِمات  
Müslüman kadınlar 

 

Vahyin amacı : Ders 5 

 kitap ِكتَاب   261

 Biz onu vahyettik أَْنَزْلنَاهُ  190

 size إِلَْيكَ  736

 Mübarek ُمبَاَرك    

بَُّروا    düşünüp taşınsınlar diye لِيَدَّ

 ayetlerini آيَاتِه 382

 öğüt almak için َولِيَتََذكَّرَ  163

 insanların anlaması أُولُوااْْلَْلبَاب 43

1367 
+ه،  ََ ِل

 هم...
için 

3026 
ِمْن+ه، 

 هم...
den 

404 
َعْن+ه، 

 هم...
den, hakkında, ile 

163 
َمَع+ه، 

 هم...
ile 

Kur'an anlaşılması kolaydır : Ders 6 

 ve gerçekten َولَقَدْ  409

ْرنَا    biz onu kolaylaştırdık يَسَّ

 sizin en iyiniz َخْيُرُكمْ  186

 kim مَّنْ  823

 öğrenir تََعلَّمَ   

 ve öğretir َوَعلََّمه،  
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 sadece إِنََّما 146

 amelleri اْْلَْعَمالُ  41

 niyetlerine بِالن يَّات  

 gerçekten اِنَّ  1532

 eğer اِن 628

 ile, içinde ِب+ه، هم... 510

1658 
فِي+ه، 

 هم...
içinde 

1423 
َعلَى+ه، 

 هم...
üzerinde 

736 
إِلَى+ه، 

 هم...
e doğru 

Yalvarış: Ders 7 

 ki o الَِّذي 304

 kalemle بِاْلقَلَمِ   

 beni yücelt ِزْدنِي 51

 hanginiz أَيُُّكمْ  150

 daha iyi أَْحَسنُ  43

  mrranaa  zazılım: آمنُت بالل

 حرف جر بدلنے سے معاني تبديل

 bunlar, bu ٰهذا، ٰهؤآلء 271

 şunlar, şu ٰذلَِك،اُوٰلئِكَ  631

 ki o, ki onlar الَِّذي،الَِّذينَ  1384

Asr Suresi: Ders 8 

 asra yemin olsun َواْلَعْصرِ   

نَسانَ  65  insan اْلِ

 zarar, hüsran ُخْسرٍ  51

 ancak (değillerdir) إاِلَّ  666

 iman etti آَمنُوا 782

الَِحاتِ  140  iyi işler الصَّ

 tavsiye edenler َوتََواَصْوا  

 hakkı بِاْلَحق   247

ْبرِ  94  sabrı بِالصَّ

 onlar yaptı, o yaptı فََعَل، فََعلُوا

 siz hepiniz/ikiniz yaptınız فََعْلَت، فََعْلتُمْ 
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 biz yaptık, ben yaptım فََعْلُت، فََعْلنَا

Nasr Suresi: Ders 9 

 iken إَِذا 693

 geldi َجآءَ  236

 yardım نَْصرُ  92

 ve fetih َواْلفَْتحُ  29

 ve görürsünüz َوَرأَْيتَ  269

 insanlar النَّاسَ  242

 girerler يَْدُخلُونَ  78

 topluluklar halinde أَْفَواًجا  

 tesbih et فََسب حْ  48

 ve ondan mağfiret dile َواْستَْغفِْرهُ  95

 is better َكانَ  1361

ابًا    tevbeyi kabul eden تَوَّ

 Yaparlar, Yapar يَْفَعُل، يَْفَعلُونَ 

 Siz hepiniz/ikiniz yaparsınız تَْفَعُل، تَْفَعلُونَ 

 Biz yaparız, Ben yaparım أَْفَعُل، نَْفَعلُ 

İhlas Suresi: Ders 10 

 De ki قُلْ   

 birdir أََحد   81

َمدُ     kendine yeten الصَّ

 değil لَمْ  347

 doğurmak يَلِدْ   

 denk ُكفًُوا  

 فََعْلَت، فََعْلتُْم، فََعْلُت، فََعلْنَافََعَل، فََعلُوا، 

 يَْفَعُل، يَْفَعلُوَن، تَْفَعُل، تَْفَعلُوَن، أَْفَعُل، نَْفَعلُ 

 Yap اِْفَعْل، اِْفَعلُوا

 Yapma الَ تَْفَعْل، الَ تَْفَعلُوا

Felek Suresi:Ders 11 

 şafak (vakti) اْلفَلَقِ   

 şer, kötü َشر    

 Ne َما  

 Yarattığı َخلَقَ   

 Gecenin َغاِسقٍ   

 Karanlığı çöktüğü َوقَبَ   
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 Üfleyenler النَّفَّاثَاتِ   

 Düğümlere اْلُعقَدِ   

 kıskanan َحاِسدٍ   

 yapan kişi فَاِعل 

 etkilenen kişi َمْفُعول 

 yapmak فِْعل 

 فََعْلنَافََعَل، فََعلُوا، فََعْلَت، فََعْلتُْم، فََعْلُت، 

 يَْفَعُل،يَْفَعلُوَن،تَْفَعُل،تَْفَعلُوَن،أَْفَعُل،نَْفَعلُ 

 اِْفَعْل، اِْفَعلُوا، الَ تَْفَعْل، الَ تَْفَعلُوا

 فَاِعل، َمْفُعول، فِْعل

 هَُو فََعَل،  ِهَي فََعلَْت  )مؤنث(

 هَُو يَْفَعُل، ِهَي تَْفِعُل   )مؤنث(

Nas Suresi: Ders 12 

 kıral َملِكِ   

ـهِ    ـٰ  her şeye gücü yeten, ilahi إِل

 fısıldayan, vesvese veren اْلَوْسَواسِ   

 sinsi اْلَخنَّاسِ   

 göğüsler, kalpler ُصُدورِ   

 Cin اْلِجنَّةِ   

 فَتََح فَتَُحوا فَتَْحَت فَتَْحتُْم فَتَْحُت فَتَْحنَا

 أَْفتَُح نَْفتَحُ يَْفتَُح يَْفتَُحوَن تَْفتَُح تَْفتَُحوَن 

 اِْفتَْح  اِْفتَُحوا  الَ تَْفتَْح  الَ تَْفتَُحوا

 فَاتِح َمْفتُوح فَْتح )هََي فَتََحْت  تَْفتَُح(

 açtı فَتَحَ   

 yaptı َجَعلَ   

Kafirun Suresi: Ders 13 

 kafirler اْلَكافُِرونَ   

 ibadet (kulluk) ederim أَْعبُدُ   

 ibadet (kulluk) edersin تَْعبُُدونَ   

 ibadet (kulluk) edenler َعابُِدونَ   

 ibadet (kulluk) ettin َعبَْدتُّمْ   
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 نََصَرنََصُروانََصْرَت نََصْرتُْم نََصْرُت نََصْرنَا

 يَْنُصُريَْنُصُرْوَن تَْنُصُر تَْنُصُرْوَن أْنُصُر نَْنُصرُ 

 تَْنُصُرْواأُْنُصُر أُْنُصُرْوا اَل تَنُصْر اَل 

 نَاِصر َمْنُصْور  نصر )هََي نََصَرْت تَْنُصُر(

 yardım etti نََصرَ   

 yarttı َخلَقَ   

 rızık verdi َرَزقَ  122

 hatırladı, andı َذَكرَ  163

Ezan: Ders 14 

 Ben şahadet ederim أَْشهَدُ   

 O أَنْ   

 tek başına َوْحَده،  

 o أَنَّ   

ًدا     Muhammed ُمَحمَّ

 ve onun eliçisi َوَرُسولُه،  

 !O Allah اَلل هُمَّ   

 bana olun اْجَعْلنِي  

 kendilerini arındıranlar اْلُمتَطَه ِرينَ   

 çok büyük أَْكبَرُ   

 gel َحيَّ   

لَٰوةِ     ibadet الصَّ

 refah اْلفاَلَحِ   

 inkar etti َكفَرَ  461

 girdi َدَخلَ  78

 ibadet etti, kulluk etti َعبَدَ  126

Rukü, secde: Ders 15 

 şanı yüksek ُسْبَحانَكَ  41

 ve mutlu َوتَبَاَركَ   

 ve ulu َوتََعالَىٰ  23

كَ     heybetli َجدُّ

 muhteşem اْلَعِظيم 107
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 dinledi َسِمعَ  *

 yüce اْْلَْعلَىٰ   

 َضَرْبُت َضَرْبنَاَضَرَب َضِربُْوا َضَرْبَت َضَرْبتُْم 

 يَْضِرُب يَْضِربُْوَن تَْضِرُب تَْضِربُْوَن أَْضِرُب نَْضِربُ 

 إِْضِرْب إِْضِربُْوا اَلتَْضِرْب اَل تَْضِربُْوا

 َضاِرْب ِمْضُرْوْب َضرْب   )َضَربَْت تَْضِرُب(
 vurdu َضَربَ  58

 zülmedilen ظَلَمَ  266

 sabrı gözetti َصبَرَ  94

 affetti َغفَرَ  95

Ders 16 

 Tüm övgüler اَلتَِّحيَّاتُ   

لََواتُ     ve ibadetler (selavatlar) اَلصَّ

 ve temiz kelimeler َوالطَّي بَاتُ  46

 barış اَلسَّالَمُ  42

 nebi (peygamber) النَّبِيُّ  75

 َسِمَع َسِمُعْوا َسِمْعَت َسِمْعتُْم َسِمْعُت َسِمْعنَا

 يَْسَمُعْوَن تَْسَمُع تَْسَمُعْوَن أَْسَمُع نَْسَمعُ يَْسَمُع 

 إَْسَمْع إِْسَمُعْوا اَل تَْسَمْع اَل تَْسَمْعْوا

 َساِمْع َمْسُمْوْع َسمع )هََي َسِمَعْت تَْسَمُع(
 dinledi َسِمعَ  100

 bilgi edindi َعلِمَ  518

 çalıştı َعِملَ  318

 merhamet etti َرِحمَ  148

Ders 17 

 barış gönder َصل    

 alisi, ailesi ٰالِ  26

 İbrahim إِْبَراِهيمَ  70

 olarak َكَما 59

 övgüye layık َحِميد    

ِجيد      şanı büyük مَّ
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 bereket gönder بَاِركْ   

 َوَعَد َوَعُدْوا َوَعْدتَّ َوَعْدتُّْم َوَعْدتُّ َوَعْدنَا

 أَِعُد نَِعدُ يَِعُد يَِعُدْوَن تَِعُد تَِعُدْوَن 

 ِعْد ِعُدْوا اَل تَِعْد اَل تَِعُدْوا

 َواِعْد َمْوُعْوْد َوعد  )هََي َوَعَدْت تَِعُد(

 söz verdi َوَعدَ   

 buldu َوَجدَ   

 doğurdu َولَدَ   

Dua: Ders 18 
 kendimi نَْفِسي 293

 fazla َكثِيًرا 74

نُوبَ  37  günahlar الذُّ

 sizinki ِعْنِدكَ  197

 Affeden اْلَغفُورُ   

 َكاَن َكانُْوا ُكْنَت ُكْنتُْم ُكْنُت ُكنَّا

 يَُكْوُن يَُكْونُْوَن تَُكْوُن تَُكْونُْوَن أَُكْوُن نَُكْونُ 

 ُكْن ُكْونُْوا اَل تَُكْن اَل تَُكْونُْوا

 َكائِْن َمُكْوْن َكْوْن  )هََي َكانَْت تَُكْوُن(

 O idi َكانَ  1361

 Artırdı َزادَ   

 tevbe etti تَابَ   

Kur'an'daki Dualardan: Ders 19 
 bize ver ٰاتِنَا  

ْنيَا 115  dünya الدُّ

 iyilik َحَسنَةً  31

ِخَرةِ  115  Ahiret ااْلٰ

قِنَا    ve bizi koru وَّ

 zezalandırma َعَذابَ  322

 ateş النَّارِ  145

 قُْلنَاقَاَل قَالُْوا قُْلَت قُْلتُْم قُْلُت 



  118 

 يَقُْوُل يَقُْولُْوَن تَقُْوُل تَقُْولُْوَن أَقُْوُل نَقُْولُ 

 قُْل قُْولُْوا اَل تَقُْل اَل تَقُْولُْوا

 قَائِل قَْوْل  )هََي قَالَْت تَقُْوُل(

 dedi قَالَ  1719

 ayakta durdu قَامَ  55

 (nnu dauız)َس  (dauız)َسْوَف   nanaz قَْد =

ى  n u  l nzral u g     الَّتِي ااَل 

 


