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KELİME EZBERLEME ALIŞTIRMALARI 
 

El-Esma ul-Husna 

Şükrün karşılığını veren  كُورش   İsim, ad  مساء -امأَس 

Çok kudretli  زِيزع  Gören ريصب  
Büyük, azametli يمظع  Tevbeleri çok kabul eden ابوت 

Bilen يملع   Koruyucu  ٌيظفح 

Yüksek, yüce يلع   Hüküm ve hikmet sahibi يمكح 

Çok bağışlayan غَفُور   Acele etmeyen  يملح 

Her şeye gücü yeten يرقَد  Övülmeye layık  يدمح 

Şerefli, cömert كَرِمي  Haberdar olan  بِريخ 

Lütuf sahibi يفلَط   Rahman, merhametli  نمحر 

Yardımcı  ريصن  Merhametli يمحر 

Çok hibe eden ابهو   İşiten  مسيع 
 

7:180 لَّهلاُء وما الْأَسبِه وهعٰى فَادنسالْح 

2:96 اللَّهو ريصلُونَ بمعا يبِم 

49:12 إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو ابوت يمحر 

 حفيظٌ وربك علَٰى كُلِّ شيٍء 34:21

 الْحكيم اللَّه لَهو الْعزِيزوما من إِلَٰه إِلَّا اللَّه وإِنَّ  3:62

 حليما واللَّه يعلَم ما في قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه عليما 33:51

31:26 نِيالْغ وه ضِ إِنَّ اللَّهالْأَرو اتاومي السا فم لَّهل يدمالْح 

 الْخبِري لْحكيموهو الْقَاهر فَوق عباده وهو ا 6:18

2:163 وإِلَّا ه لَا إِلَٰه داحو إِلَٰه كُمإِلَٰهو نٰمحالر يمحالر 

 بصريا سميعا إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ 4:58

35:30 إِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويلغَفُور ه كُورش 

8:10 إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمو زِيزع يمكح 

42:4 يلالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه يمظالْع 

 رحيم غَفُور للَّهفَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم وا 3:31

 قَدير يخلُق ما يشاُء واللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء 5:17

27:40 ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو كَرِمي 



 3 

 لما يشاُء إِنه هو الْعليم الْحكيم لَطيف إِنَّ ربي 12:100

22:78 م وه وا بِاللَّهمصتاعومنِعلَٰى ووالْم مفَنِع لَاكُمو ريصالن 

3:8 تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بهو ابهالْو 
 

Harfler -1 

Her ne zaman اكُلَّم   Olduğu zaman  ْإِذ 

Olduğu zaman الَم  Olacağı zaman  إِذَا 

Ne zaman  ىتم  Sonra  دعب 

Olmadı  لَم  Sonra  ثُم 

Olmayacak  لَن  Önce  ُلقَب 
       

 هما في الْغارِ إِذْ إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ 9:40

 يقُولُ لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا إِذْ 9:40

 تنا فَقُلْ سلَام علَيكُمجاَءك الَّذين يؤمنونَ بِآيا وإِذَا 6:54

 يتلَٰى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا وإِذَا 28:53

 إِذْ جاَءكُم بعد أَنحن صددناكُم عنِ الْهدٰى 34:32

35:9 ضالْأَر ا بِهنييفَأَح دعو بشالن كا كَذَٰلهتومر 

39:6 ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ ا ثُمهجوا زهنلَ معج 

40:67 ا ثُموخيوا شكُونتل ثُم كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخي 

11:49 نم كملَا قَوو تا أَنهلَمعت تا كُنلِ مذَا قَبٰه 

 قَبلك ذين يقْرُءونَ الْكتاب منفَاسأَلِ الَّ 10:94

 أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه كُلَّما 5:64

 زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم فَلَما 61:5

 هٰذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقني متٰى ويقُولُونَ 27:71

79:46 ي موي مهاكَأَنهنور ا لَماهحض ةً أَويشثُوا إِلَّا علْبي 

89:6 أَلَم ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت 

62:3 مهنم رِينآخا ولَم يمكالْح زِيزالْع وهو قُوا بِهِملْحي 

 يخلف اللَّه وعده ولَن ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ 22:47

63:11 لَنلُونَ ومعا تبِم بِريخ اللَّها ولُهاَء أَجا إِذَا جفْسن اللَّه رخؤي 
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Harfler -2 
Değil, yok َال  -den  başka َّإِال 

Değil, yok  ام  -den başka رغَي 

Değil, yok   ْإِن  -den başka وند 
  

2:255 لَا إِلَٰه اإِلَّ اللَّه ومالْقَي يالْح وه 

 ما شاَء اللَّه إِلَّا قُلْ لَا أَملك لنفِْسي نفْعا ولَا ضرا 7:188

 حسابٍ بِغيرِ واللَّه يرزق من يشاُء 24:38

 اللَّه يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ غَير هلْ من خالقٍ 35:3

 عمد ترونها بِغيرِ ق السماواتخلَ 31:10

11:113 نم ا لَكُممو ونونَ درصنلَا ت اَء ثُميلأَو نم اللَّه 

18:15 نذُوا مخا اتنملَاِء قَوؤٰه ونِهةً دهآل 

 اتكُونوا كَالَّذين كَفَرو لَا يا أَيها الَّذين آمنوا 3:156

 جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة ولَا 4:24

 اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ وما 2:85

 يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ما 5:6

4:131 لَّهلا وضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السف 

 كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلَّا بِإِذْن اللَّه وما 10:100

 تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم إِنْ 4:31

 يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًا إِنْ 4:117
 

Harfler -3 
Arka لْفخ  Nerede  ناَي  
Arka  اءرو    Her nerede امنأي 

Üst قفَو  Her nerede  ُثيح 

Alt تحت  Arasında  نيب 

Etrafında لوح  -e, -a, doğru إِلَى 

Üzerine  لَىع  -den, -dan نم  
İçinde  يف  -den, -dan نع  
Katında  نعد  Ön       امأَم 

Yanında, katında  ْنلَد   Ön  نيبيدي- يدأَي نيب 
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 شركَاؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ أَين ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا 6:22

 تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة أَينما 4:78

2:199 نوا ميضأَف ثُ ثُميا حالن أَفَاضوا اللَّهرفغتاسو س 

 اللَّه ورسله بين ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا 4:150

 يديه من الْكتابِ بين وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما 5:48

 م من السماِء والْأَرضِأَيديهِم وما خلْفَه بين أَفَلَم يروا إِلَٰى ما 34:9

 أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه إِلَٰى إِذَا تداينتم بِدينٍ 2:282

3:101 يده فَقَد بِاللَّه مصتعي نميمٍ إِلَٰى وقتسم اطرص 

3:133 ةرفغوا إِلَٰى مارِعسو نم ا السهضرع ةنجو كُمبرنيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوم 

 الْيمنيِ عنِ قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا 37:28

75:5 رفْجيانُ لسالْإِن رِيدلْ يب هامأَم 

 خلْفَهم يعلَم ما بين أَيديهِم وما 2:255

6:94 اكُملْنوا خم مكْترتاَء ورو ورِكُمظُه 

48:10 اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي ينإِنَّ الَّذ قفَو يهِمدأَي 

 أَقْدامنا تحت أَرِنا اللَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما 41:29

 الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم حولِ ني منوترى الْملَائكَةَ حافِّ 39:75

9:108 سأُس جِدسلَى لَمع يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نٰى مقْوالت 

2:2 بيلَا ر ابتالْك كذَٰل يهف نيقتلْمى لده 

3:19 ينإِنَّ الد دنلَ عالْإِس اللَّهام 

27:6 نآنَ ملَقَّى الْقُرلَت كإِننْ ويمٍ لَدليمٍ عكح 

 
Harfler -4 

Ancak   امإِن   Ki, olması için ْأَنَّ -  أَن 

Gibi   كَـ   Gerçekten َّإِن  

Sanki  َّكَأَن  Gerçekten   ْإِن 

Hayır  َّكَال   Gerçekten  قَد 

Aksine   ْلب  Gerçekten  َلَق د 

Fakat  نلَٰك  Ki  اماَن  
  

 8:62 يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه أَنْ وإِنْ يرِيدوا
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 8:25 اللَّه شديد الْعقَابِ أَنَّ واعلَموا

 9:18 يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ إِنما

ا الَّذها أَيواينآم ا ينمإِن سجرِكُونَ نش9:28 الْم 

 9:28 خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه من فَضله إِنْ شاَء وإِنْ

 10:3 ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ إِنَّ

لَّا فونَ ارالْكَاف نورٍ يا67:20  غُر 

ٰى إِلَيوحا يما قُلْ إِنمونَ أَنملسم متلْ أَنفَه داحو إِلَٰه كُم21:108 إِلَٰه 

اسنَ النوشخي مهنم إِذَا فَرِيق ةيشكَخ 4:77 اللَّه 

 2:165 اللَّه كَحب نهمومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبو

ا كَاَنَّ فهعمسي ا كَاَنْ لَمكْبِرتسلّٰى ما وناتٰاي هلَيٰلى عتذَا تايو ذَابٍ اَلبِع هرشا فَبقْرو هي31:7 يمٍاُذُن 

الَّذ ونِىقُلْ اَربِه مقْتاَلْح ين  اللّٰه ولْ هكَاَء كَلَّا برزِشالْعكالْح يز34:27 يم 

 74:16  يداكَلَّا انه كَانَ لٰاياتنا عنِ

 74:53 كَلَّا بلْ لَا يخافُونَ الْٰاخرةَ

لَّذنَّ لاونَولَمعلَا ي مهاَكْثَر نٰلكو كونَ ٰذلا دذَابوا عظَلَم 52:47  ين 

كُمنم هلَيا باَقْر نحنونَ ورصبلَا ت نٰلك56:85 و 

  

Harfler -5 
Ne ام  Nereden, nasıl  ىأَن 

Ne  اذَام  Hangisi  أَي 

Kim, ki o نم  Kaç tane, ne kadar  كَم 

İçin   ِل   Nasıl  فكَي 

İle, -den dolayı  ِب  Niçin, neden مل 

-den dolayı  ابِم   Niçin, neden  اذَامل 
   

وإِلَّا ه ٰى لَا إِلَٰهفَكُونَ فَأَنؤ35:3 ت 

 36:66 يبصرونَ فَأَنٰى فَاستبقُوا الصراطَ

مهلُوبنا لةً لَهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعا جإِن مهلًا أَيمع نس18:7 أَح 

ٍء قُلْ أَييةً قُلِ اللَّ شادهش رأَكْبكُمنيبنِي ويب هِيدش 6:19 ه 

كَما وطْشب مهنم دأَش مه نقَر نم ملَها قَبلَكْن50:36 أَه 

ظُرفَان فكَي ذَرِيننةُ الْمباق37:73 كَانَ ع 

 3:70  يا اَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِٰايات اللّٰه واَنتم تشهدونَ
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ا الَّذها اَيلُونَيفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لناَم 61:2  ين 

مؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودى الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها اَينِي10:57  ني 

ا الَّذاَموقُولُونَ موا فَيكَفَر ثَلًا ينبِٰهذَا م اللّٰه اد2:26  اذَا اَر 

هلسر نبِي متجي اللَّه نلَٰكو ناُء مش3:179 ي 

نما ويمظا عٰى إِثْمرافْت فَقَد بِاللَّه رِكش4:48 ي 

ل را اغْفنبنِرمؤلْملو یدالولى وابسالْح قُومي موي 14:41  ني 

نَّ فنِامؤلْمةً للَٰاي كى ٰذل15:77  ني 

صن كَٰفى بِاللّٰها ويلو كَٰفى بِاللّٰهو كُمائدبِاَع لَماَع اللّٰهاو4:45 ري 

 62:8 ثُم تردونَ اٰلى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 18:73 ى عسراى من اَمرِيت ولَا ترهقْنِى بِما نِسالَ لَا تؤاخذْنِقَ

 

Harfler -6 
Veya  أَو  (soru harfi) َا 

Yoksa  أَم  (soru harfi) ْله 

-e gelince اأَم   Eğer (olursa) ْإِن 

Ta ki ىتح  Eğer (olsaydı) لَو 

Bazı, hiç نم  Değilse, olmasa  َال لَو 

Beraber  عم  Ve   و  
 

أَإِلَٰه عونَ ملَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب 27:61 اللَّه 

 26:72 يسمعونكُم إِذْ تدعونَ هلْ قَالَ

 4:149 تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوٍء فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَديرا إِنْ

 4:170 للَّه ما في السماوات والْأَرضِ فَإِنَّ وإِنْ تكْفُروا

اُء لَوشا يم لُقخا يمطَفَٰى ما لَاصلَدذَ وختأَنْ ي اللَّه اد39:4 أَر 

 25:21 أُنزِلَ علَينا الْملَائكَةُ لَولَا وقَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاَءنا

 24:21 فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَٰى منكُم من أَحد أَبدا ولَولَا

عمسا نكُن قَالُوا لَوو ريِ أَوعابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقع67:10 ن 

أَم إِج لَيفَع هتيرافْت قُلْ إِن اهرقُولُونَ افْتييام11:35 ر 

ظْتعا أَونلَياٌء عوقَالُوا س أَم نيظاعالْو نم كُنت 26:136 لَم 

 56:90 إِنْ كَانَ من أَصحابِ الْيمنيِ وأَما

 9:24 يأْتي اللَّه بِأَمرِه حتٰى فَتربصوا
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نيملظَّالا لمو لْمع بِه ملَه سا لَيمو نريٍ مص22:71 ن 

نمو نِنيمؤبِم ما همرِ ومِ الْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ آمي ناسِ م2:8 الن 

كفَأُولَٰئ عم نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ين4:69 الَّذ 

 

Đşaret 

Bu    ذَاه  Ben اأَن  
Bu    هذه  Sen أَنت  
Bunlar   ِالَءهؤ  O وه  
Şu, o كٰذل  O (dişi), onlar يه  
Şu, o    لْكت  Biz نحن  
Şunlar, onlar  كاُولئ  Siz متأَن  
Ki o  َىالَّذ  -   يناَلَّذ  Onlar مه  

 

 20:14 ةَ لذكْرِياللَّه لَا إِلَٰه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلَا أَنا إِننِي

محارو راغْف بقُلْ رو تأَنو نيماحالر ري23:118 خ 

 57:1 الْعزِيز الْحكيم وهو سبح للَّه ما في السماوات والْأَرضِ

 45:24 إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هي وقَالُوا ما

 53:23 إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وآباؤكُم هي إِنْ

 36:12 نحيِي الْموتٰى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم نحن إِنا

 43:68 تحزنونَ أَنتم يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا

ةنالْج ابحأَص كأُولَٰئ مونَ هدالا خيه11:23 ف 

هذٰه منهونَ جرِمجا الْمبِه كَذِّبي ي55:43 الَّت 

 36:61 مستقيم صراطٌ وأَن اعبدونِي هٰذَا

 7:38 أَضلُّونا فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ هٰؤلَاِء ربنا

كذَٰل نالد اةيالْح اعتآبِمالْم نسح هدنع اللَّها و3:14 ي 

لْكت نيلسرالْم نلَم كإِنو قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه ات2:252 آي 

كلُونَ أُولَٰئمعوا يا كَاناًء بِمزا جيهف يندالخ ةنالْج ابح46:14 أَص 

 8:20 وا أَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تولَّوا عنهآمن الَّذين يا أَيها

وي هالَّذ ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدٰى ودبِالْه ولَهسلَ رس9:33 أَر 
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Đnsan -1 

Ana-baba ِنيدالنِ  ويواَب   Topluluk, ümmet  مةٌ    أُمأُم 

Adam لٌ  الٌرِججر   Aile, topluluk  ٌآل 

Kadın اٌءأَة  نِسرما   Aile, topluluk  ٌلأه 

Erkek  ذَكَر ذُكُور    Can, kişi, nefis فُفاَن   فْسن  
Dişi  ٌاثثَى إِنأُن    Baba اٌءآب  أَب  
İnsan  اسانٌ  اَلنسنا   Baba - Anne ٌةدالو  دالو  

  

 كيكَذَٰلف اكلْنسأَر ةأُم ما أُمهلقَب نم لَتخ 13:30 قَد 

 8:54 فرعونَ آلَ فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَغْرقْنا

نوا مكَفَر ينلِ إِنَّ الَّذأَه منهارِ جي نف نيرِكشالْمابِ وت98:6 الْك 

اللَّه كَلِّفا لَا يفْساإِ نهعس2:286 لَّا و 

 4:29 إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما أَنفُسكُم ولَا تقْتلُوا

دمحا كَانَ ما مأَب ولَ اللَّهسر نلَٰكو كُمالرِج نم د33:40 أَح 

نحذَا نٰا هندعو ا لَقَدناؤآبلُ وقَب ن27:68 م 

 31:33 عن ولَده والد م واخشوا يوما لَا يجزِياتقُوا ربكُ

ارضةٌ لَا تدالو هلَدبِو لَه لُودولَا ما وهلَد2:233 بِو 

كرا تمم يالوا ملْنعكُلٍّ جلو اندالونَ الْوبالْأَقْر4:33 و 

 4:36 إِحسانا وبِالْوالدينِ ه شيئًاواعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِ

فَعرو هيوا أَبدجس وا لَهرخشِ ورلَى الْع12:100 ع 

 18:80 مؤمنينِ فَخشينا أَبواه وأَما الْغلَام فَكَانَ

ةيندى الْمأَقْص ناَء مجلٌ وجر مِ اتا قَوٰى قَالَ يعسينيلسروا الْم36:20 بِع 

يهالٌ فرِج رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبح9:108 ي 

قَالَتو أَترام لَكي ونٍ ليع تنَ قُروعر28:9 ف 

 14:6 ساَءكُمنِ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ ويذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ

سلَيو ثَٰى الذَّكَر3:36 كَالْأُن 

 42:49 الذُّكُور يهب لمن يشاُء إِناثًا ويهب لمن يشاُء

 33:72 إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا الْإِنسانُ وحملَها

 59:21 رونَلَعلَّهم يتفَكَّ للناسِ وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها

 
 



 10

Đnsan -2 
Çocuk الَدأَو  لَدو   Eş  اجوأَز  جوز 

Nesil اتيةٌ ذُريذُر   Anne اتهأُم  أُم  
Kavim, millet   مقَو   Oğul اءنأَب نبا 

Bölük, grup, fırka   فَرِيق  Oğullar نِنيونَ  بنب 

Arkadaş, topluluk ابحأَص احبص  Kardeş  تأُخ أَخ  
Düşman  اءدأَع ودع     Kardeşler  ٌةوانٌ إِخوإِخ  

 

 2:102 وزوجِه فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء

 4:57 مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلًا أَزواج لَهم فيها

هلَتمح أُمنِ هيامي عف الُهصفنٍ وهلَٰى وا عنه31:14 و 

طُوني بف لُقُكُمخي كُماتهلْقٍ أُمخ دعب نلْقًا م39:6 خ 

 20:94 لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي يا ابن أُم قَالَ

 6:20 أَبناَءهم يعرِفُونَ الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما

 17:6 وجعلْناكُم أَكْثَر نفريا وبنِني وأَمددناكُم بِأَموالٍ

 18:46 زِينةُ الْحياة الدنيا والْبنونَ الْمالُ

لَهو أَخ سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تأُخ 4:12 أَو 

 12:7 آيات للسائلني وإِخوته يوسف لَقَد كَانَ في

 59:10 الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولإِخوانِنا ربنا اغْفر لَنا

 19:92 ولَدا وما ينبغي للرحمٰنِ أَنْ يتخذَ

 6:151 وإِياهم من إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم أَولَادكُم ولَا تقْتلُوا

 10:83 من قَومه علَٰى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَنْ يفْتنهم ذُريةٌ فَما آمن لموسٰى إِلَّا

اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحص نما وهلُونخدي ندع اتنج هِماتيذُر13:23 و 

ي فوفَسي اللَّهمٍ أْتبِقَو هونبحيو مهبح5:54 ي 

 30:33 منهم بِربهِم يشرِكُونَ فَرِيق ثُم إِذَا أَذَاقَهم منه رحمةً إِذَا

 53:2 وما غَوٰى صاحبكُم ما ضلَّ

ابحأَص ةنالْج ابحأَصارِ والن ابحوِي أَصتسونَ لَا يزالْفَائ مه ةن59:20  الْج 

 2:98 للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه عدو للْكَافرِين عدوا من كَانَ

 41:28 اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد أَعداِء ذَٰلك جزاُء
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Zaman -1 

Süre  ٌلأَج  Zaman, süre, devir رهد  
Gece  ٌللَةٌ -لَيلَي  Zaman, süre, devir  نيح 

Gündüz ارهن   Sonsuz olarak  ادأَب 

Gün  موام -يأَي  Kıyametin zamanı  ٌةاعاَلس 

O gün  ذئموي  Saat  ٌةاعس 
 

م نيح انسلَى الْإِنٰى علْ أَتهرِ نها الدذْكُورئًا ميش كُني 76:1 لَم 

 25:42 يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلًا حني وسوف يعلَمونَ

 9:100 ذَٰلك الْفَوز الْعظيم أَبدا خالدين فيها

 33:63 اللَّهقُلْ إِنما علْمها عند  الساعة يسأَلُك الناس عنِ

 7:34 ولَا يستقْدمونَ ساعةً فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ

 13:38 كتاب أَجلٍ وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآية إِلَّا بِإِذْن اللَّه لكُلِّ

نملِ واللَّي لَةً لَكافن بِه دجه17:79 فَت 

 44:3 مباركَة إِنا كُنا منذرِين لَيلَة أَنزلْناه في إِنا

لَقي خالَّذ وهلَ واللَّي رالْقَمو سمالشو ارهالن21:33 و 

موبِ يلْكُتجِلِّ لالس اَء كَطَيمطْوِي الس21:104 ن 

ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وه ةتي سامٍ ف57:4 أَي 

موالْي يهِمدا أَينكَلِّمتو هِماهلَٰى أَفْوع متخ36:65 ن 

ـٰن ورضى لَه قَوالً محٱلر نَ لَهأَذ نةُ إِالَّ مفَاعٱلش نفَعالَّ ت ذئمو20:109  ي 

 

Zaman-2 

Sabah ةكْرب    İlk  ٌلأُولَى - أَو 

Kuşluk  ىحض   Son  رةٌ  - آخرآخ 

Akşam  ٌيلالٌ -  أَصآص   Sabah حبص  
Akşam   يشاِء -عشع   Fecir, sabah رفَج  

 

 3:96 بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا أَولَ إِنَّ

 44:56 ٰىالْأُولَ لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ

رياطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَٰى عتإِذَا ت نيل68:15 الْأَو 

 58:22 يوادونَ من حاد اللَّه الْآخرِ لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ
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 59:3 عذَاب النارِ الْآخرة لَعذَّبهم في الدنيا ولَهم في

مهدعوإِنَّ م مهابا أَصا مهيبصم هإِن حب11:81 الص 

نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتٰى يتوا حبراشكُلُوا ورِ و2:187 الْفَج 

 19:62 وعشيا بكْرةً ولَهم رِزقُهم فيها

 25:5 وأَصيلًا بكْرةً أَساطري الْأَولني اكْتتبها فَهِي تملَٰى علَيه وقَالُوا

ةً أَويشثُوا إِلَّا علْبي ا لَمهنوري موي مها كَأَناهح79:46 ض 

ودا بِالْغيهف لَه حبسي هما اسيهف ذْكَريالِ والْآص24:36 و 

 
Mekan-1 

Köy, şehir  ىةٌ    قُريقَر  Alem   نيالَمع   الَمع 

Ev  وتيب    تيب  Gök  اتاوماُء    سمس 

Ev  اريد     ارد  Güneş   سمش 

Yol    ٌاطرص  Ay    رقَم  

Yol  ٌلببِيلٌ  سس  Yıldız  ومجن مجن  
   

دمالْح لَّهفَل بضِ رالْأَر برو اتاومالس بر نيالَم45:36 الْع 

نلَ مزأَناِء ومالس قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخ14:32 م 

 20:6 وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرٰى السماوات لَه ما في

الشوسم رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَم7:54 و 

رالْقَمميِ والْقَد ونجركَالْع ادٰى عتازِلَ حنم اهنر36:39 قَد 

مجالنو اندجسي رجالش55:6 و 

اربإِدو هحبلِ فَساللَّي نمومِ وج52:49 الن 

 29:34 رِجزا من السماِء الْقَرية لُونَ علَٰى أَهلِ هٰذهإِنا منزِ

كلهيل كبا كَانَ رمٰى وونَ الْقُرحلصا ملُهأَه11:117 بِظُلْمٍ و 

نم كبر كجرا أَخكَم كتيب ق8:5 بِالْح 

 24:27 غَير بيوتكُم حتٰى تستأْنِسوا يوتاب يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا

 29:64 الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ الدار وإِنَّ

مهضأَر ثَكُمرأَوو مهاريدا وطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَم33:27 و 

بري وبر وه ذَاإِنَّ اللَّهٰه وهدبفَاع اطٌ كُمرص يمقتس43:64 م 

 61:4 صفا سبِيله إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في
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 43:10 سبلًا الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وجعلَ لَكُم فيها

 
Mekan-2  

Mekân, yer  ةكَانكَانٌ  مم  Dünya   أَرض    

Sağ انمأَي      نيمي  Dünya, yakın    ايند  

Sol لائمالٌ   شمش  Deniz اربِح رحب   

Yakın   قَرِيب  Dağ اللٌ جِببج 

Uzak   يدعب   Nehir ارهأَن  رهن 
 

اتاومالس لَقخ ضالْأَرو ص نسفَأَح كُمروصو قبِالْحكُمر64:3 و 

ةودبِالْع متا إِذْ أَنينالد كُمنفَلَ مأَس كْبالرٰى ووالْقُص ةودبِالْع مه8:42 و 

ضرونَ عرِيدا تينالد يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّه8:67 و 

 55:24 كَالْأَعلَامِ الْبحرِ ولَه الْجوارِ الْمنشآت في

 81:6 سجرت الْبِحار وإِذَا

 59:21 لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه جبلٍ لَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُرآنَ علَٰى

تريسالُ وا الْجِبابرس ت78:20 فَكَان 

 18:33 نهرا وفَجرنا خلَالَهما

 20:76 خالدين فيها الْأَنهار جنات عدن تجرِي من تحتها

 25:13 ضيقًا مقَرنِني دعوا هنالك ثُبورا مكَانا وإِذَا أُلْقُوا منها

 39:39 إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ مكَانتكُم قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَٰى

لْكا تمو ينِكمٰى بِيوسا م20:17 ي 

يهِمدأَي نيب مهورٰى نعسي انِهِممبِأَي57:12 و 

ذَاتنيِ ومالْي ذَات مهقَلِّبنالِ وم18:18 الش 

 16:48 سجدا للَّه والشمائلِ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمنيِ

تاسوكَانم نم ادنالْم ادني موي ع50:41 قَرِيبٍ م 

أَم رِي أَقَرِيبإِنْ أَدو يدعونَ بدوعا ت21:109 م 

 
Vücut 

Boğaz, gırtlak  اجِرنة  حرجنح   Baş  وسؤر  أْسر  
Göğüs وردص ردص  Yüz وهجو هجو 

Kalp قُلُوب قَلْب  Göz أَعني نيع 
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Karın  ٌطُونب  طْنب    Göz  صأَبر  ارصب ٌ  
Sırt, arka ورظُه  رظَه   Kulak  ٌاُذُنٌ  آذَان  
El يدأَي دي  Dil ةانٌ أَلِْسنسل 

Ayak ٌلجلٌ أَررِج  Ağız اهفَاه   أفْو  
Ayak اماَقْد  مقَد   Boyun  اقنأَع  قنع  

 

 44:48 من عذَابِ الْحميمِ رأْسه فَوق ثُم صبوا

 63:5 رُءوسهم وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا يستغفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا

 22:11 خِسر الدنيا والْآخرةَ وجهِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَٰى

 14:50 النار وجوههم طران وتغشٰىسرابِيلُهم من قَ

قَرت كَي هإِلَٰى أُم اهنددا فَرهنينَ عزحلَا ت28:13 و 

 40:19 وما تخفي الصدور الْأَعينِ يعلَم خائنةَ

عمإِنَّ الس رصالْبو  هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَٰئ ادالْفُؤئُولًاوس17:36 م 

هِمعمسو لَٰى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كأُولَٰئ مارِهصأَب16:108 و 

 9:61 خيرٍ لَكُم يؤمن بِاللَّه ويؤمن للْمؤمنِني أُذُنُ قُلْ

 17:46 وقْرا نِهِمآذَا وجعلْنا علَٰى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي

بِه كرحلَا ت كانسل لَ بِهجعت75:16 ل 

مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبيو مهتأَلِْسنوِء و60:2 بِالس 

 24:15 ما لَيس لَكُم بِه علْم بِأَفْواهكُم وتقُولُونَ

 17:13 عنقه وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في

قوا فَورِباقِ فَاضنالْأَع اننكُلَّ ب مهنوا مرِباض8:12 و 

الْقُلُوب تلَغبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو اجِرن33:10 الْح 

حرشي هيدهأَنْ ي اللَّه رِدي نفَم هردلَامِ صلْإِس6:125 ل 

م كُماَءتج يقَدا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معورِ ود10:57 الص 

 8:24 وأَنه إِلَيه تحشرونَ وقَلْبِه واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء

 8:49 مرض غَر هٰؤلَاِء دينهم قُلُوبِهِم إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في

مهنع كُميدأَيو كُمنع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهطْنِ وكَّةَ بِب48:24 م 

 53:32 أُمهاتكُم بطُون إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في

 84:10 ظَهرِه وأَما من أُوتي كتابه وراَء

و ذُوهباَءفَنر مورِهيلًا ظُها قَلنثَم ا بِهورتاش3:187 و 
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ودهالْي قَالَتو دا قَالُوا يوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم 5:64 اللَّه 

كُميدأَي نلَأُقَطِّع لَكُمجأَرو نيعمأَج كُمنلِّبلَأُصو لَافخ ن26:49 م 

عيياصوذُ بِالنخؤفَي ماهونَ بِِسيمرِمجالْم فامِ رالْأَقْد55:41 و 

 
Ayetler -1 

Hükümranlık  لَكُوتم  لْكم    Ayet, işaret اتةٌ  آيآي 

Taht, hükümranlık   شرع   Kur'an, okuma ُآنآنٌ اَلْقُرقُر 

Delil اتنيةٌ  بنيب  Kitap, yazılı hüküm بكُت   ابتك 

Yetki, delil   ٌلْطَانس  Kelime  اتمةٌ  كَلمكَل 

Sakınma,  korunma نيقتى  مقْوت  Apaçık  بِنيم  

Söz, haber ٌيثاديثٌ أَحدح  Ruh, vahiy احواَر  وحر 

Gerçek, doğru   قح  İlah  ٌةهآل  إِلَه 
  

تا أَنم ا فَأْتثْلُنم رشإِلَّا ب ةبِآي نيقادالص نم ت26:154 إِنْ كُن 

كي ذَٰلةً إِنَّ فلَآي نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرم26:158 و 

 17:78 كَانَ مشهودا الْفَجرِ قُرآنَ الْفَجرِِ إِنَّ وقُرآنَ أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَٰى غَسقِ اللَّيلِ

إِذَا قُرِئآنُ وونَ الْقُرمحرت لَّكُموا لَعتصأَنو وا لَهعمت7:204 فَاس 

يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد ابتا الْكيمظلْكًا عم ماهنيآتةَ وكْمالْح4:54 و 

نِنيمؤلَى الْمع تلَاةَ كَانا إِنَّ الصابتا كقُوتو4:103 م 

هكَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نمو بِهكُتا ويدعلَالًا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الْآخوالْيو هلسر4:136 و 

 11:110 سبقَت من ربك لَقُضي بينهم كَلمةٌ ولَولَا

الْح قحأَنْ ي اللَّه رِيديوق هاتمبِكَل رِينالْكَاف ابِرد قْطَعي8:7 و 

ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج قَد بِني5:15 م 

 16:2 من أَمرِه علَٰى من يشاُء من عباده بِالروحِ ينزلُ الْملَائكَةَ

قُومي موي وحا الرفكَةُ صلَائالْم78:38 و 

اللَّه علُوا معجلَا تا وإِلَٰه بِنيم يرذن هنم ي لَكُمإِن ر51:51 آخ 

 38:5 إِلَٰها واحدا إِنَّ هٰذَا لَشيٌء عجاب الْآلهةَ أَجعلَ

لَّهل لْكاُء مشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاوم42:49 الس 

 7:185 السماوات والْأَرضِ ملَكُوت فيأَولَم ينظُروا 

 32:4 ما لَكُم من دونِه من ولي ولَا شفيعٍ الْعرشِ ثُم استوٰى علَى
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اَءكُمج ةٌ فَقَدنيةٌ بمحرى ودهو كُمبر ن6:157 م 

ملُهسر مهاَءتج اتنيبِالْب وا أَيدفَرهِماهي أَفْوف مهي14:9 د 

 40:23 مبِنيٍ وسلْطَان ولَقَد أَرسلْنا موسٰى بِآياتنا

الُهني نلَٰكا وهاؤملَا دا وهوملُح الَ اللَّهني ٰى لَنقْوالت كُمن22:37 م 

 15:45 في جنات وعيون الْمتقني إِنَّ

 4:78 حديثًا هٰؤلَاِء الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ فَمالِ

 12:101 الْأَحاديث رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ

ضالْأَرو اتاومالس لَقخ قبِالْح كُمروص نسفَأَح كُمروص64:3 و 

 
Ayetler -2 

Batıl, yanlış    ٌلاطب  Efendi, sahip اباَرب   بر 

Hikmet   ٌةكْمح  Peygamber اءبِياَن     بِين 

Övgü   دمح   Peygamberler  نيبِيونَ   نبِين 

Yol  ٌلببِيلٌ   سس  Elçi ٌلسولٌ  رسر 

Yol     ٌاطرص  Elçiler  نيلسرلُونَ  مسرم 

Selam, esenlik   الَمس  İkaz eden, uyaran  يرذن 

Lütuf   ٌلفَض   Din, kanun, hesap  يند  
 

با رمهنيا بمضِ والْأَرو اتاوم37:5 الس 

اببأَأَر ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرت12:39 م 

 9:73 جاهد الْكُفَّار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِم النبِي يا أَيها

يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاَء اذْكُربِيلُوكًا أَنم لَكُمعج5:20 و 

ضعا بلْنفَض لَقَدو نيبِيا النوربز وداوا دنيآتضٍ وعلَٰى ب17:55 ع 

اسِولنل اكلْنسولًا أَرسا رهِيدش كَفَٰى بِاللَّه4:79 و 

 4:164 لَم نقْصصهم علَيك قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلًا ورسلًا

قدصو نٰمحالر دعا وذَا مٰلُونَ هسر36:52 الْم 

قدصو قاَء بِالْحلْ جب نيلسر37:37 الْم 

تا أَنمإِن يرذيلٌ نكٍء ويلَٰى كُلِّ شع اللَّه11:12 و 

 48:28 الْحق ودينِ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدٰى

موي ييئَتطي خل رفغأَنْ ي عي أَطْمالَّذينِ و26:82 الد 
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اللَّه حميلَ واطالْب هاتمبِكَل قالْح قحي42:24 و 

ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتةَ يكْمالْح62:2 و 

لَّهفَل دمالْح نيالَمالْع بضِ رالْأَر برو اتاومالس ب45:36 ر 

 4:100 جِد في الْأَرضِ مراغَما كَثريا وسعةًاللَّه ي سبِيلِ ومن يهاجِر في

 20:53 سبلًا الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها

كيدهيو كلَيع هتمنِع متياطًا ورا صيمقتس48:2 م 

ارد ملَامِ لَهالس لو وهو هِمبر دنلُونَعمعوا يا كَانبِم مه6:127 ي 

 24:21 اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَٰى منكُم من أَحد أَبدا فَضلُ ولَولَا

 
Hesap -1 

Cennet  اتنةٌ  جنج  Günah   إِثْم  
Cehennem     منهج  Karşılık, ödül ورأُج    رأَج 

Haram   حامر  Acıklı   يمأَل 

Hesap   ابسح  İş, konu ورأُم  رأَم 

İyilik اتنسةٌ  حنسح    Ne kötü    بِئْس 

İyilik, daha iyi   ريخ  Ne kötüdür o ki   امبِئْس 
  

كِْسبي نما وإِثْم فِْسهلَٰى نع هكِْسبا يم4:111 فَإِن 

 57:18 كَرِمي أَجر اللَّه قَرضا حسنا يضاعف لَهم ولَهم وأَقْرضوا

ملَه كأُولَٰئ مهرابِ أَجسالْح رِيعس إِنَّ اللَّه هِمبر دن3:199 ع 

ذَابع ملَه نيمإِنَّ الظَّال يم14:22 أَل 

لْقالْخ أَلَا لَه رالْأَماللَّ و كاربتنيالَمالْع بر 7:54 ه 

ربدشِ يرلَى الْعٰى عوتاس ثُم ر10:3 الْأَم 

 40:76 مثْوى الْمتكَبرِين فَبِئْس ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها

 2:93 يأْمركُم بِه إِميانكُم إِنْ كُنتم مؤمنِني بِئْسما قُلْ

ابحأَص كأُولَٰئ ةنلُونَ الْجمعوا يا كَاناًء بِمزا جيهف يندال46:14 خ 

 61:12 عدن ذَٰلك الْفَوز الْعظيم جنات ومساكن طَيبةً في

اهأْومو اللَّه نبٍ مضاَء بِغب فَقَد منهج ريصالْم بِئْس8:16 و 

 16:116 حرام ا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هٰذَا حلَالٌ وهٰذَاولَ

 40:40 حسابٍ فَأُولَٰئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ
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نم كابا أَصم ةنسفِْس حن نفَم ئَةيس نم كابا أَصمو اللَّه نفَم4:79 ك 

هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كفَأُولَٰئ اتنس25:70 ح 

 22:77 الْخير اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا

كبر قرِزو ريقَٰى خأَب20:131 و 

 

Hesap -2 
Günah وبذُن  بذَن  Kuvvet, ceza, zor  أْسب  

Kötülük  ئَاتيئَةٌ  سيس  Ödül, mükafat    ابثَو 

Kötülük   رش  Cehennem ateşi    يمحج 

Namaz, dua   ٌالَةص   Karşılık   اٌءزج 

Son   ٌةباقع  Günah   احنج 
 

نيحاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصأْسِ و2:177 الْب 

 3:195 من عند اللَّه ثَوابا نهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهارولَأُدخلَ

ابحأَص كا أُولَٰئناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذيمِ وح57:19 الْج 

مهاؤزج ارها الْأَنهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دن98:8 ع 

منهفَإِنَّ ج مهنم كبِعت نفَم بقَالَ اذْه كُماؤز17:63 ج 

كُملَيع سلَي احنج لَكُم اعتا ميهف ةكُونسم را غَيوتيلُوا بخد24:29 أَنْ ت 

اللَّه مذَهفَأَخ وبِهِماقٍ بِذُنو نم اللَّه نم ما كَانَ لَهم40:21 و 

رفغتاسو قح اللَّه دعإِنَّ و بِرفَاص بِكذَنل كبر دمبِح حبس40:55 و 

 40:40 فَلَا يجزٰى إِلَّا مثْلَها سيئَةً من عملَ

هنع كَفِّري قِ اللَّهتي نمو هئَاتيا سرأَج لَه مظعي65:5 و 

 21:35 والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ بِالشر وكُمونبلُ

 5:55 ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ الصلَاةَ الَّذين يقيمونَ

 2:238 والصلَاة الْوسطَٰى الصلَوات حافظُوا علَى

 27:14 الْمفِْسدين عاقبةُ فَانظُر كَيف كَانَ

إِلَى اللَّهةُ وباقورِ ع31:22 الْأُم 

 

Çeşitli -1 

Nimetler     آالَء  Hepsi, tamamı  نيعمون أَجعمأَج 

Emin, güvenilir   نيأَم  Bir ىدإِح   دأَح 

Ehli hayvanlar  امعأَن  Daha güzel    نسأَح 
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Bazı   ضعب   Diğer  ىرر  أُخآخ 

Evet   لَىب  İzin       ٌإِذْن 

Hızlı    رِيعس  Dikkat edin  َأَال 
  

 11:119 أَجمعني وتمت كَلمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ

 11:119 عنيأَجم وتمت كَلمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ

اللَّه عوا معدفَلَا ت لَّهل اجِدسأَنَّ الْما ود72:18 أَح 

اللَّه كُمدعإِذْ يى ودإِح ا لَكُمهنِ أَنيفَت8:7 الطَّائ 

نمو نسأَح ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نما مين4:125 د 

 15:96 فَسوف يعلَمونَ آخر ونَ مع اللَّه إِلَٰهاالَّذين يجعلُ

 20:37 أُخرٰى ولَقَد مننا علَيك مرةً

 2:255 بِإِذْنِه من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا

 2:12  اَلَا انهم هم الْمفِْسدونَ وٰلكن لَا يشعرونَ

 55:47  ربكُما تكَذِّبان فَبِاَی ٰالَاِء

 44:51 أَمنيٍ إِنَّ الْمتقني في مقَامٍ

لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه امعأْكُلُونَ الْأَنا تهنما وهنوا مكَبرت40:79 ل 

بِه لَ اللَّها فَضا مونمتلَا تو كُمضعضٍ بعلَٰى ب4:32 ع 

 تٰلىاَلَسقَالُوا ب كُمب7:172  بِر 

كبإِنَّ ر رِيعلَس يمحر فُورلَغ هإِنقَابِ و7:167 الْع 

 

Çeşitli -2 

Su    ٌٌاءم  Büyük رأَكْب كَبِري  

Mal  الوالٌ    أَمم  Çok أَكْثَر  ريكَث  

Mal, meta    اعتم  Her, hep  ُّكُل 

Benzetme, misal ثَالثَلٌ    أَمم  Ola ki  َّللَع 

Gibi, benzer    ٌثْلم  Karşılaşma   قَاٌءل 

Dönüş yeri  ريصم  Değil  تسلَي  سلَي 
  

رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمنوا منآم ينفَالَّذ 57:7 كَبِري 

 29:45 أَكْبر رِ ولَذكْر اللَّهإِنَّ الصلَاةَ تنهٰى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَ

 30:8 من الناسِ بِلقَاِء ربهِم لَكَافرونَ كَثريا وإِنَّ



 20

نلَٰكو كونَ ذَٰلا دذَابوا عظَلَم ينلَّذإِنَّ لو مهونَ أَكْثَرلَمع52:47 لَا ي 

 64:1 شيٍء قَدير كُلِّ لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَٰى

رالْقَمو سمالش رخسى كُلٌّ ومسلٍ مأَجرِي لج39:5 ي 

اسِ فلنا لنبرض لَقَدونَوذَكَّرتي ملَّهثَلٍ لَعكُلِّ م نم ٰان39:27 ى ٰهذَا الْقُر 

 18:110 الحاربه فَلْيعملْ عملًا ص لقَاَء فَمن كَانَ يرجو

سا لَياتتأَش ا أَويعمأْكُلُوا جأَنْ ت احنج كُملَي24:61 ع 

ودهالْي قَالَتو تسٍء لَييلَٰى شٰى عارص2:113 الن 

 43:11 بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتا ماًء والَّذي نزلَ من السماِء

 11:29 إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه مالًا لَا أَسأَلُكُم علَيه ويا قَومِ

بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو كُمالوبِأَم فُِسكُمأَن61:11 و 

 42:36 الْحياة الدنيا فَمتاع فَما أُوتيتم من شيٍء

 2:261 حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مائَةُ حبة هم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِالَّذين ينفقُونَ أَموالَ مثَلُ

 11:13 مفْتريات مثْله أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ

 50:43 الْمصري إِنا نحن نحيِي ونميت وإِلَينا

 
Çeşitli -3  

Kul, köle  ادبع    دبع  Aynı, eşit  اٌءوس 

Ola ki     ىسع   Şiddetli,kuvvetli  داَش  يددش 

Söz, ahit   دهع  Ortak  كَاءرش رِيكش 

Görünmeyen وبغُي بغَي     Şahitlik, görünen    ٌةادهش 

Az     ٌيلقَل  Şahit, gören اءدهش  هِيدش 

Kuvvet  ٌةقُو  İyi, temiz, güzel   اتبةٌ  طَيبطَي 
 

 26:136 علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظني سواٌء قَالُوا

ذَابع مونَ لَهرالْكَافو يدد42:26 ش 

موا هكَان دأَش آثَارةً وقُو مهنضِمي الْأَر40:21 ا ف 

لَه كُني لَما ولَدذْ وختي لَمو رِيكش لْكي الْم25:2 ف 

 16:86 قَالُوا ربنا هٰؤلَاِء شركَاؤنا الَّذين كُنا ندعو من دونِك شركَاَءهم وإِذَا رأَى الَّذين أَشركُوا

 23:92 فَتعالَٰى عما يشرِكُونَ ادةوالشه عالمِ الْغيبِ

اللَّهو اللَّه اتونَ بِآيكْفُرت مل هِيدلُونَ شمعا تلَٰى م3:98 ع 
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نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كفَأُولَٰئ نيحالالصاِءودهالش4:69 و 

 5:100 ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث والطَّيب لْ لَا يستوِي الْخبِيثُقُ

نلُ كُلُوا مسا الرها أَيي اتبا الطَّيحاللُوا صماع23:51 و 

بِكَاف اللَّه سأَلَي هدب39:36 ع 

صب إِنَّ اللَّه رِي إِلَى اللَّهأَم ضأُفَووري ادب40:44 بِالْع 

 17:51 أَنْ يكُونَ قَرِيبا عسٰى ويقُولُونَ متٰى هو قُلْ

 2:40 أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبون بِعهدي وأَوفُوا

مالع بِ إِنَّ اللَّهورِ غَيدالص بِذَات يملع هضِ إِنالْأَرو اتاوم35:38 الس 

لَّامع تأَن كا إِنلَن لْموبِ قَالُوا لَا عي5:109 الْغ 

 4:77 والْآخرةُ خير لمنِ اتقَٰى ولَا تظْلَمونَ فَتيلًا قَليلٌ قُلْ متاع الدنيا

فعض دعب نلَ معج ةً ثُم30:54 قُو 

 
Çeşitli -4  

Ne iyi, ne güzel    منِع  Belirlenmiş    ىمسم 

Nimet   ٌةمنِع  İleri gelenler   لَأم 

Bir  ةداحو  داحو  Melek كَةلَائم  لَكم 

Vekil   ٌيلكو  Yemin, anlaşma    يثَاقم 

Koruyucu, dost اءيلأَو   يلو  Ateş   ارن   

Ey  اا يها  اَيي  Aydınlık, nur   نور  
 

 31:29 مسمى وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي إِلَٰى أَجلٍ

 23:24 الَّذين كَفَروا من قَومه ما هٰذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم الْملَأُ فَقَالَ

هلَيزِلَ علَا أُنقَالُوا لَوا ولْنزأَن لَوو لَكلَكًا مم  يونَلَقُضظَرنلَا ي ثُم ر6:8 الْأَم 

 15:8 إِلَّا بِالْحق وما كَانوا إِذًا منظَرِين الْملَائكَةَ ما ننزلُ

كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرو يثَاقَهمو بِه اثَقَكُمي و5:7 الَّذ 

و كُمفُسوا قُوا أَننآم ينا الَّذها أَيييكُملا أَهار66:6 ن 

اللَّه ورثَلُ نضِ مالْأَرو اتاومالس ورِهن  هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي احبصا ميهف كَاةشكَم
ارلَٰى نع ورورٍ ناُء نشي نم ورِهنل ي اللَّهدهي 

24:35 

وه وا بِاللَّهمصتاعو لَاكُموم مفَنِع منِعلَٰى ووالْم ريص22:78 الن 

 16:83 اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ نِعمت يعرِفُونَ
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تمِ فَكَفَرعبِأَن فوالْخوعِ والْج اسبل ا اللَّهفَأَذَاقَه 16:112 اللَّه 

إِلَٰه كُمفَإِلَٰه داحوا وملأَس 22:34 فَلَه 

 16:93 واحدةً ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً

 11:12 وكيلٌ إِنما أَنت نذير واللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء

اللَّه وند نم لَه جِدلَا يو بِه زجوًءا يلْ سمعي نا ميلا وريصلَا ن4:123 و 

كُمانوإِخو اَءكُمذُوا آبختاَء لَا تيلأَو انلَى الْإِميع وا الْكُفْربحتاس 9:23 إِن 

الَّذ ىادبا عقُلْ يمج وبالذُّن رفغي نَّ اللّٰها اللّٰه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِمٰلى اَنفُوا عراَس ينا ايع وه هن
حالر فُورالْغيم  

39:53 

قافنالْمو الْكُفَّار داهج بِىا النها اَييصالْم بِئْسو منهج ماْٰويهمو هِملَياغْلُظْ عو ني66:9  ري 
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SÜLASİ MÜCERRED FİİL ALIŞTIRMALARI 
ALIŞTIRMA 1a 

 Açmak  تحفَ  توحمفْ  تحفَاع  تحافْ  تحيفْ  تحفَ

              مجع
              جعل
              بعث
              رفع
              ذهب
              صلح
              منع
              فعل
              خشع
              صنع
              شفع

 
ALIŞTIRMA 1a1 

2:24 فَإِنْ لَم لَنلُوا وفْعلُوا تفْعت  اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النةُفَاتارجالْحو 
 ذَٰلك غَدا فَاعلٌ ولَا تقُولَن لشيٍء إِني 18:23
 مفْعولًا فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا 17:5
72:7 أَنْ لَن متنا ظَنوا كَمظَن مهأَنثَ وعبا يدأَح اللَّه 

30:56 موذَا يٰفَه ثعالْب لَٰكونَولَمعلَا ت متكُن كُمن 
 لَمبعوثُونَ وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَإِنا 56:47
 مع اللَّه إِلَٰها آخر إِني لَكُم منه نذير مبِني تجعلُوا ولَا 51:51
14:40 بلْنِي رعاج الص يمقاِءمعلْ دقَبتا ونبي رتيذُر نمو لَاة 
 للناسِ إِماما جاعلُك قَالَ إِني 2:124

 
ALIŞTIRMA 1b 

رصن رصني رصاُن راصن ورصنم رصن Yardım etmek 

         ترك
         خرج
         خلد
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         خلق
         دخل
         ذكر
         رزق
         سجد
       شكر
        صدق
         عبد
         كفر
       نظر

 
ALIŞTIRMA 1b1  

 تنصرونَ وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياَء ثُم لَا 11:113
 من دون اللَّه ينصرونه ولَم تكُن لَه فئَةٌ 18:43
29:30 بنِي قَالَ ررصان ينفِْسدمِ الْملَى الْقَوع 
 لَقَدير نصرِهم وإِنَّ اللَّه علَٰى 22:39
29:35 لَقَدا وكْنرلُونَ تقعمٍ يقَوةً لنيةً با آيهنم 
 دوا منكُمولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاه تتركُوا أَم حِسبتم أَنْ 9:16

 آلهتنا لشاعرٍ مجنون لَتارِكُو ويقُولُونَ أَئنا 37:36
 معهم ولَئن قُوتلُوا لَا ينصرونهم يخرجونَ لَئن أُخرِجوا لَا :59:12

7:58 بالطَّي لَدالْبو جرخي هبر بِإِذْن هاتبن 
50:42 ي مويموي كذَٰل قةَ بِالْححيونَ الصعموجِ سرالْخ 
5:37 ما همارِ والن نوا مجرخونَ أَنْ يرِيدي ارِجِنيا بِخهنم 

 
ALIŞTIRMA 1c 

برض رِبضي ارِبض  ارِبض وبرضم برض Vurmak 

         محل
         صرب
         رجع

       ظلم  
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       غفر
       كذب
       كسب
        ملك 
        جلس 
       ختم

 
ALIŞTIRMA 1c1  

 وجوههم وأَدبارهم يضرِبونَ فَكَيف إِذَا توفَّتهم الْملَائكَةُ 47:27
57:13 رِبةُ فَضمحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهنيب 
 الرقَابِ فَضرب فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا 47:4

 حملًا خفيفًا فَمرت بِه حملَت فَلَما تغشاها 7:189
40:7 ينلُونَ الَّذمحي هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرالْع 

 فَإِنَّ ذَٰلك من عزمِ الْأُمورِ وتتقُوا تصبِروا وإِنْ 3:186
11:115 بِراصو ِسنِنيحالْم رأَج يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه 

 شكُورٍ صبارٍ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لكُلِّ 14:5
2:153 إِنَّ اللَّه لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس عم ابِرِينالص 

 
ALIŞTIRMA 1d 

عمس عمسي اعمس  عامس موعمس  عمس Işitmek  

         حزن
         حسب
        حفظ 
       خسر
         رحم
       شهد 
         علم
       عمل
       جهل
         محد
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       غضب
 
ALIŞTIRMA 1d1 

7:179 لَهآذَانٌ لَاو ملَها وونَ بِهرصبلَا ي نيأَع ونَ معمسا يبِه 
 فَارجِعنا نعملْ صالحا إِنا موقنونَ وسمعنا ربنا أَبصرنا 32:12
 والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَٰئك كَانَ عنه مسئُولًا السمع إِنَّ 17:36
2:127 تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر يعمالس يملالْع 
3:170 ملَا هو هِملَيع فوونَ أَلَّا خنزحي 
12:84 نم اهنيع تضيابو نزالْح يمكَظ وفَه 
24:30 مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمفَظُوا قُلْ لحيو وجفُرمه 
 لحدود اللَّه والْحافظُونَ والناهونَ عنِ الْمنكَرِ 9:112

 
ALIŞTIRMA 1e 

مكَر مكْراُ يمكْر  كَارِم مومكْر  مكَر Cömertlik 
etmek 

       حسن
 
ALIŞTIRMA 1e1 

34:4 قرِزةٌ ورفغم ملَه كأُولَٰئ كَرِمي 
25:76 ف يندالاخيه تنسا حقَامما وقَرتسم 
3:195 هدنع اللَّهو نسابِ حالثَّو 
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SÜLASİ İLLETLİ FİİL ALIŞTIRMALARI 
ALIŞTIRMA Muzaaf 1 

فعاملُض جح جحي جح جحي لَن جحي  لَم جحي  جح اجح جوجحم جح 
         يرد رد ر د د
         يصد صد ص د د
         يضر ضر ض ر ر
         يظُن ظَن ظ ن ن
ريغ غَر غ ر ر          

         يقُص قَص ق ص ص
         يمد مد م د د
         يمر مر م ر ر
         يمن من م ن ن
         حقي حق ح ق ق
         يحلُّ حلَّ ح ل ل
         يخر خر خ ر ر

         يضلُّ ضلَّ ض ل ل
         يمس مس م س س
         يود ود و د د

         يشك شك ش ك ك
        

ALIŞTIRMA Muzaaf 2 
2:85 ةاميالْق مويونَ ودرذَابِإِ يالْع دلَٰى أَش 

2:109 ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو كُموندرا يكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم 
 لفَضله راد وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلَا 10:107
 عنِ الْمسجِد الْحرامِ وصدوكُم هم الَّذين كَفَروا 48:25
11:19 ينونَ الَّذدصا يجوا عهونغبيو بِيلِ اللَّهس نع 
3:111 لَن وكُمرضي اربالْأَد لُّوكُموي لُوكُمقَاتإِنْ يإِلَّا أَذًى و 
 ولَا نفْعا إِلَّا ما شاَء اللَّه ضرا قُلْ لَا أَملك لنفِْسي 10:49
72:7 ظَن مهأَناووا كَم متنا ظَندأَح ثَ اللَّهعبي أَنْ لَن 

33:10 ونَ بِاللَّهظُنتو اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبا وونالظُّن 
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57:14 اللَّه راَء أَمٰى جتح انِيالْأَم كُمتغَرو كُمغَرو وررالْغ بِاللَّه 
 قَلُّبهم في الْبِلَادت يغررك فَلَا 40:4

 غُرورا وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا 17:64
 

ALIŞTIRMA Mehmuz 1 

زومذَ  ف- املَهذُ        أَخأْخذَ يذُ أُخخؤي ذَ لَنأْخي  ذْ لَمأْخي  أَخذٌ مأْخوذٌ آخذٌ خذْ 
         يأْكُلُ اَكَلَ ا ك ل
مراَ ا م ر  رأْمي         
         يؤذَنُ اَذنَ ا ذ ن
منياْ اَمن ا م ن          

         يأْفك اَفَك ا ف ك
         يأْفلُ اَفَلَ ا ف ل

 
ALIŞTIRMA Mehmuz 2 

 مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق تأْكُلُوا ولَا 6:121
 من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصاده كُلُوا 6:141
 إِلَّا الْخاطئُونَ يأْكُلُه لَا 69:37
37:66 مهلُونَ فَإِنطُونَ لَآكا الْبهنئُونَ مالا فَمهنم 

20:132 رأْما وهلَيع طَبِراصو لَاةبِالص لَكأَه 
16:50 ايلُونَ مفْعيو هِمقفَو نم مهبافُونَ رونَ خرمؤي 

 ومن تاب معك أُمرت فَاستقم كَما 11:112
2:109 اللَّه يأْتٰى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع رِهبِأَم 
 ملَكُم إِنه لَكَبِريكُ آذَنَ قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ 20:71
 اللَّه لمن يشاُء ويرضٰى يأْذَنَ إِلَّا من بعد أَنْ 53:26
 اللَّه بِإِذْن وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتٰى 3:49

 فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ أَمنتم فَإِذَا 2:239
 قَومهم كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا ويأْمنوا 4:91

 آمنِني ادخلُوها بِسلَامٍ 15:46
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ALIŞTIRMA Mehmuz 3 

ع- املَهموز يسأَلَ لَن يسأَلُ سئلَ يسأَلُ سأَلَ   أَلْ لَمسي  سؤالٌ مسؤولٌ سائلٌ اسأَلْ 
سبئ ب ا س  اَسبي         
         يجئَر جئَر ج ا ر
         يرى راَى ر ا ي
         يسئَم ساَم س ا م

 
ALIŞTIRMA Mehmuz 4 

 خلَفْتمونِي من بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُم بِئْسما 7:150
8:16 اهأْومو اللَّه نبٍ مضاَء بِغب فَقَد منهج بِئْسو ريصالْم 

2:177 نيحاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصأْسِ والْب 
23:64 مذَابِ إِذَا هبِالْع يهِمفرتا مذْنٰى إِذَا أَختونَ حأَرجي 
 الْيوم إِنكُم منا لَا تنصرونَ تجأَروا لَا 23:65
 الشمس بازِغَةً قَالَ هٰذَا ربي هٰذَا أَكْبر رأَى فَلَما 6:78
6:93 لَوٰى ورت توالْم اتري غَمونَ فمالظَّال إِذ 
 إِني أَخاف اللَّه ترونَ إِني أَرٰى ما لَا 8:48

13:41 لَما أَووري ا مهقُصنن ضي الْأَرأْتا ناأَنهافأَطْر ن 
3:13 هِمثْلَيم مهنورةٌ يرٰى كَافرأُخو بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتئَةٌ تف أْينِ ريالْع 

48:27 ولَهسر اللَّه قدص ا لَقَديؤالر قبِالْح 
 أَجلهأَنْ تكْتبوه صغريا أَو كَبِريا إِلَٰى  تسأَموا ولَا 2:282
 يسأَمونَ يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم لَا 41:38

 
ALIŞTIRMA Mehmuz 5 

زومل - املَه يقْرأَ لَن يقْرأُ قُرِئ يقْرأُ قَرأَ   أْ لَمقْري  قرأَةٌ مقْروٌء قَارِئ اقْرأْ 
         يبداُ بداَ ب د ا
راَد د ر ا          يدراُ 
         يذْرُء ذَرَء ذ ر ا
         يسوُء ساَء س و ا
أُيملَ ملَأَ م ل ا          

 
 
ALIŞTIRMA Mehmuz 6 
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 أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعلني بدأْنا كَما 21:104
27:64 نأُ أَمدبي ضِالْخالْأَراِء ومالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم لْق 
 عن أَنفُِسكُم الْموت إِنْ كُنتم صادقني فَادرُءوا قُلْ 3:168
 بِالْحسنة السيئَةَ أُولَٰئك لَهم عقْبى الدارِ ويدرُءونَ 13:22
 في الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ كُمذَرأَ وهو الَّذي 23:79
 فيه يذْرؤكُم جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا ومن الْأَنعامِ أَزواجا 42:11
 تسؤهم إِنْ تمسسكُم حسنةٌ 3:120
 سبِيلًا وساَء إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا 4:22

11:119 توكبةُ رمكَل تلَأَنَّ ملَأَم نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهج 
 منهم رعبا ولَملئْت لَوِ اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيت منهم فرارا 18:18
 منها الْبطُونَ فَمالئُونَ فَإِنهم لَآكلُونَ منها 37:66
3:91 مهدأَح نلَ مقْبي لُْء فَلَنم ٰى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهالْأَر 
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و املثَالُ يزِنَ لَن يوزنُ وزِنَ يزِنُ وزنَ   زِنْ لَمي  وزنٌ موزونٌ وازِنٌ زِنْ 
         يجِد وجد و ج د
         يذَر وذَر و ذ ر
         يرِثُ ورِثَ و ر ث
         يزِر وزر و ز ر

         يسع وسع و س ع
         يهب وهب و ه ب
         يضع وضع و ض ع
         يعد وعد و ع د
         يعظُ وعظَ و ع ظ
         يقَع وقَع و ق ع
         يصلُ وصلَ و ص ل
         يصف وصف و ص ف
         يلد ولَد و ل د
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3:37 ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دكُلَّم دجقًا وا رِزهدنع 
4:43 اَء فَلَمسالن متسلَام وا أَوجِدا تبا طَييدعوا صممياًء فَتم 

 وراَءهم يوما ثَقيلًا ويذَرونَ إِنَّ هٰؤلَاِء يحبونَ الْعاجِلَةَ 76:27
6:112 لُوها فَعم كباَء رش لَوو مهونَ فَذَررفْتا يمو 
7:169 لْفخ مهدعب نم لَفرِثُوا فَخو ابتالْك 
 ويرِثُ من آلِ يعقُوب يرِثُنِي 19:6

3:180 لَّهلاثُ وريم بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس 
15:23 نحنو يتمنيِي وحن نحا لَنإِنارِثُونَ والْو 
 وازِرةٌ وِزر أُخرٰى تزِر ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ولَا 17:15
16:25 حيلُوالم مهارزأَو ةاميالْق مولَةً يكَام 
6:80 عسونَ وذَكَّرتا أَفَلَا تلْمٍء عيي كُلَّ شبر 

 ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وسعها ولَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا 23:62
 عليم واسع واللَّهذَٰلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء  5:54

 لي ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من بعدي وهب قَالَ رب اغْفر لي 38:35
 لَه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً منا ووهبنا 38:43
 لمن يشاُء إِناثًا يهب يخلُق ما يشاُء 42:49
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ي املثَالُ  رسي ِسريي ِسري رسوي لَن ِسريي  لَم ِسريي  ِسرإِي راسي روسيم رسي 
          يَْيَئسُ  يَِئسَ  ي ا س
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 الْكُفَّار من أَصحابِ الْقُبورِ يئس قَد يئسوا من الْآخرة كَما 60:13
 من الْمحيضِ من نِسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ يئسن واللَّائي 65:4

 يئُوسا وإِذَا مسه الشر كَانَ 17:83
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فوو اَألج يقُولَ لَن يقَالُ قيلَ يقُولُ قَالَ   قُلْ لَمي لٌقَائ قُلْ   قَولٌ مقُولٌ 
 توبةٌ  تائب تب     يتوب تاب ت و ب

  قيام  قَائم قُم      يقُوم قَام ق و م
 خوف  خائف خف     يخاف خاف خ و ف
                  يعود  عاد ع و د
                  يعوذُ  عاذَ ع و ذ
  ذَوق  ذَائق ذُق      يذُوق ذَاق ذ و ق

                 يِسيق ساق س و ق
 كَونٌ  كَائن كُن     يكُونُ كَانَ ك و ن
 موت  تيم مت     يموت مات م و ت

                  يطُوف طَاف ط و ف
         يكَاد كَاد ك و د
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2:37 اتمكَل هبر نم ملَقَّٰى آدفَت فَتاب يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع 
 إِلَٰى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم فَتوبوا 2:54
 إِلَى اللَّه ويستغفرونه واللَّه غَفُور رحيم يتوبونَ أَفَلَا 5:74

 عفُو عنِ السيئَاتعن عباده وي التوبةَ وهو الَّذي يقْبلُ 42:25
 إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم قُمتم إِذَا 5:6

14:41 موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر قُومي ابسالْح 
 اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا قُمِ 73:2

17:79  ثَكعبٰى أَنْ يسعكبا رقَاما مودمحم 
11:103 نمةً للَآي كي ذَٰلإِنَّ ف افخ ةرالْآخ ذَابع 
 سنعيدها سريتها الْأُولَٰى تخف قَالَ خذْها ولَا 20:21
51:37 ينلَّذةً لا آييها فكْنرتافُونَ وخي يمالْأَل ذَابالْع 
6:48 نآم نفَلَا فَم لَحأَصو فوونَ خنزحي ملَا هو هِملَيع 

 يترقَّب قَالَ رب نجنِي من الْقَومِ الظَّالمني خائفًا فَخرج منها 28:21
 ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئًا ولَو كَثُرت نعد وإِنْ تعودوا 8:19
 فَقَد مضت سنت الْأَولني يعودوا وإِنْ 8:38
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 بِربي وربكُم أَنْ ترجمون عذْت وإِني 44:20
 بِرِجالٍ من الْجِن يعوذُونَ وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ 72:6

     
ALIŞTIRMA Ecvef 3 

فوي اَألج  اعب عبِيي عبِي بياع  لَن عبِيي  لَم بِعي  بِع عائب عبِيم عيب 
 زِيادةٌ  زائد زِد     يزِيد زاد ز ي د

         يحيق حاق ح ي ق
         يزِيغُ زاغَ ز ي غ
         يِسري سار س ي ر
         صريي  صار ص ي ر
         يضيق ضاق ض ي ق

         يطيِب طَاب ي ب ط
 كَيد   كيد     يكيد داكَ ك ي د

         يغيظُ غَاظَ غ ي ظ
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16:88 ماهنونَ زِدفِْسدوا يا كَانذَابِ بِمالْع قا فَوذَابع 
17:41 وا وذَّكَّريل آنذَا الْقُرٰي ها ففْنرص لَقَداوم مهزِيدا يفُورإِلَّا ن 
73:4 أَو يلًا زِدترآنَ تلِ الْقُرترو هلَيع 

 وزِيادةٌ للَّذين أَحسنوا الْحسنٰى 10:26
 الْأَبصار زاغَت إِذْ جاُءوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ 33:10
34:12 نمزِغْ وي ريِمعذَابِ السع نم قْهذا نرِنأَم نع مهن 
22:46 وا أَفَلَمِسريا يلُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَرف 
 في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمجرِمني سريوا قُلْ 27:69
42:53 أَلَا إِلَى اللَّه ريصت ورالْأُم 
24:42 إِلَى اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو ريصالْم 
 الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله يحيق ولَا 35:43
 بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ وحاق وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا 39:48
 فَكيدون كَانَ لَكُم كَيد فَإِنْ 77:39
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صاقو الن يدعو لَن يدعى دعي يدعو دعا   لَم عدي  عاعٍ اُدد وعداٌء معد 
 عفْو  عاف اُعف     يعفُو عفَا ع ف و
         يبدو بدا ب د و
         يبلُو  بالَ ب ل و
         يتلُو تلَا ت ل و
         يخلُو خلَا خ ل و
 رِضوانٌ  راضٍ ارض     يرضى رضي ر ض و
           يربوا  ربى ر ب و
         يرجو رجى ر ج و
          زكَٰى ز ك و

          يعتو  عتى و ت ع
          ىعثَي  عثي و ث ع

         يعد عدى وع د 
         يغشی غَشي غ ش و
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2:187 كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن اللَّه ملفَا ععو كُمنع 
 أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ يعفُونَ إِلَّا أَنْ 2:237
22:60 إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنلَي فُولَع غَفُور 
 لَكُم عفَا اللَّه عنها تبد وإِنْ تسأَلُوا عنها حني ينزلُ الْقُرآنُ 5:101
 لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَبلُ بدا بلْ 6:28

7:168 ماهنلَوبال وو اتنسونَبِالْحجِعري ملَّهلَع ئَاتيس 
10:30 كالنلُو هبت لَفَتا أَسفْسٍ مكُلُّ ن 
8:17 هنم نِنيمؤالْم يلبيللَاًء وا بنسح 
 علَيكُم يتلَٰى أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ما 5:1

 ني آدم بِالْحقعلَيهِم نبأَ اب واتلُ 5:27
 ما حرم ربكُم علَيكُم أَتلُ قُلْ تعالَوا 6:151

10:102 ينامِ الَّذثْلَ أَيونَ إِلَّا مرظتنلْ يا فَهلَوخ هِملقَب نم 
 لَكُم وجه أَبِيكُم يخلُ اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا 12:9
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98:8 يضر هبر يشخ نمل كذَٰل هنوا عضرو مهنع اللَّه 
 ويرضٰى إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاُء 53:26
5:16 عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهي هانولَامِ رِضلَ السبس 
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صاقي الن  دىه يهدي لَن يهدي هدي يهدى   لَم دهي  دها اده يدهم يده 
 بغى  باغٍ ابغِ     يبغي بغى ب غ ي
         يبٰقي بقي ب ق ي
         يبنِي بٰني ب ن ي
 جزاٌء  جازٍ اجزِ     يجزِي جزى ج ز ي

 خشيةٌ  خاشٍ اخش     يخشى خشي خ ش ي
 جريانٌ  جارٍ اجرِ     يجرِي جرى ج ر ي
         يدرِي دٰري د ر ي
          يرمي  رمى ر م ي
   زان      ييزنِ زنى ز ن ي

         عٰىسي سعٰى س ع ي
          يسقي  سقَى س ق ي
         يصلَى صلَي ص ل ي
          ىيطْغ  طَغى ط غ ي

 عصيانٌ            يعصي  عصى ع ص ي
 قَضاٌء  قَاضٍ اقْضِ     يقْضي قَضى ق ض ي
 كفَايةٌ  كَاف اكْف     يكْفي كَفَى ك ف ي
         ىيلْقَ ىلَقَ ل ق ي
          يمشي  مشى م ش ي
 نِسيانٌ  اسٍن انس     ينسى نِسي ن س ي
          ينٰهی  نٰهی ن ه ي
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 الْفَساد في الْأَرضِ تبغِ وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا 28:77
38:22 انمصخ فخٰى قَالُوا لَا تغضٍ بعلَٰى با عنضعب 
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 بعضهم علَٰى بعضٍ لَيبغي طَاِءوإِنَّ كَثريا من الْخلَ 38:24
 والْبغيِ وينهٰى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ 16:90
 من الربا بقي يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما 2:278
 وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ويبقَٰى 55:27
16:96 اللَّه دنا عمو فَدني كُمدنا عاقٍ مب 
 بِأَيد وإِنا لَموسعونَ بنيناها والسماَء 51:47
66:11 بر نِ إِذْ قَالَتاب ةني الْجا فتيب كدني عل 
9:109 سأَس نأَفَم هانينب و اللَّه نٰى مقْولَٰى تعريخ انورِض 
6:84 ككَذَٰلزِي وجن ِسنِنيحالْم 
6:93 مونَ الْيوزجت ونالْه ذَابع 

76:12 ماهزجا ورِيرحةً ونوا جربا صبِم 
 جهنم خالدا فيها فَجزاؤه ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا 4:93

2:150 شخفَلَا تمهنِي ووشاخونَ ودتهت لَّكُملَعو كُملَيي عتمنِع مأُتلو 
98:8 نمل كذَٰل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر يشخ هبر 
4:77 اسنَ النوشخي مهنم إِذَا فَرِيق ةيشكَخ اللَّه 
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فيى اللَّفكْوِى كَوي ى كُوِيكْوي لَن كْوِيي  كْوِ لَمي  كَي مكْوِي كَاوٍ اكْوِ 
         يشوِى شوي ش و ي
         يطْوِي  طوي ط و ي
          يغوى   غَٰوى غ و ي
          ويل لوي ل و ي
         هوٰىي هوى ه و ي
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 الْوجوه يشوِي يستغيثُوا يغاثُوا بِماٍء كَالْمهلِوإِنْ  18:29
 للشوٰى نزاعةً 70:16

 السجِلِّ للْكُتبِ كَطَي يوم نطْوِي السماَء 21:104
39:67 اتاومالسو اتطْوِيم ينِهمبِي 
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20:121 هبر مٰى آدصعٰى ووفَغ 
28:63 باركَم ماهنيا أَغْونيأَغْو ينلَاِء الَّذؤٰا ها ننيغَو 
 ثُم لَا يقْصرونَ الْغي وإِخوانهم يمدونهم في 7:202
7:175 نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسفَان اوِينالْغ 
 علَٰى أَحد ونَتلْو إِذْ تصعدونَ ولَا 3:153
 أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا تلْووا وإِنْ 4:135
 بِأَلِْسنتهِم لَيا ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا 4:46
 أَنفُسكُم استكْبرتم هوٰىت أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا 2:87
 هوٰى والنجمِ إِذَا 53:1

 الْهوٰى وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ 79:40
23:71 قالْح عبلَوِ اتو ماَءهوأَه يهِنف نمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس 
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فيقَى اللَّفى وقي يققَى ووي لَن يقي  قِ لَمي  وِقَايةٌ موقي واقٍ قِ 
         يصي  وصى و ص ي
         عيي وعي و ع ي
         ويلُ  ويل و ل ي
         نِيي  وين و ن ي
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4:12 كْنرا تمم عبالر فَلَكُم ةيصو دعب نم نيوصنٍ ييد ا أَوبِه 
4:11 دعب نم سدالس هأُمفَل ةيصنٍ ويد ا أَوي بِهوصي 

 أُذُنٌ واعيةٌ وتعيها لنجعلَها لَكُم تذْكرةً 69:12
9:123 ينلُوا الَّذوا قَاتنآم ينا الَّذها أَيلُو ييكُمالْكُفَّارِ ن نم 
3:175 فوخطَانُ ييالش كُما ذَٰلمإِن اَءهيلأَو 
4:45 كَفَٰى بِاللَّهو كُمائدبِأَع لَمأَع اللَّها ويلا وريصن كَفَٰى بِاللَّهو 

 في ذكْرِي تنِيا اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتي ولَا 20:42
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حبس يحبس  حبس يحبس  يحبس  يحبس  حبس حبسم حبسم تبِيحس  
  كَذَّب          
          نزلَ  

  ذَّبع          
  لَّمع          
  مرح          
  رشب          
  نيب          
  مقَد          
  نيز          
          بدلَ  
  رخس          
  كَلَّم          
  ذَكَّر          
  عتم          
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57:1 حبس الْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَّهليمكالْح زِيز 

13:13 حبسيو هيفَتخ نكَةُ ملَائالْمو هدمبِح دعالر 
15:98 حبفَس يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح 
24:41 هلَاتص ملع كُلٌّ قَد هبِيحستلُونَ وفْعا يبِم يملع اللَّهو 

37:166 حا لَنإِنوونَ نحبسالْم 
 عذَابا نكْرا وعذَّبناها فَحاسبناها حسابا شديدا 65:8

88:24 هذِّبعفَي رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه 
 حتٰى نبعثَ رسولًا معذِّبِني وما كُنا 17:15

26:213 فَت را آخإِلَٰه اللَّه عم عدفَلَا تنكُونَ م ذَّبِنيعالْم 
27:16 اسا النها أَيقَالَ يا ونلِّمٍء عيكُلِّ ش نا مينأُوترِ والطَّي قطنم 
 الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآنٌ مبِني علَّمناه وما 36:69
 ه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِاللَّ أَتعلِّمونَ قُلْ 49:16
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 مجنونٌ معلَّم ثُم تولَّوا عنه وقَالُوا 44:14
 ولَٰكن الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَ يكَذِّبونك فَإِنهم لَا 6:33
6:34 لَقَدو تكُذِّب سوارا كُذِّبلَٰى موا عربفَص كلقَب نلٌ م 

 فَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِم يكَذِّبوك وإِنْ 35:25
 الْمكَذِّبِني فَانتقَمنا منهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ 43:25
76:23 نحا نا إِنلْنززِ ننآنَ تالْقُر كلَييلًاع 
 علَٰى عبده آيات بينات ينزلُ هو الَّذي 57:9

6:114 هونَ أَنلَمعي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذلٌ وزنم قبِالْح كبر نم 
 

 
ALIŞTIRMA Tef’il 3 

 تهنِيئٌ/تهنِئَةٌ مهنأٌ مهنئٌ هنئْ     يهنئُ هنأَ
          نبأَ
          بوأَ
          برأَ

 

ALIŞTIRMA Tef’il 4 
 اللَّه بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في الْأَرضِ أَتنبئُونَ قُلْ 10:18
10:23 كُمجِعرا منإِلَي ثُم ئُكُمبنلُونَ فَنمعت متا كُنبِم 
12:36 إِنهنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحا ي أَرئْنبن هأْوِيلبِت 
 بِتأْوِيله نبأْتكُما قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا 12:37
 بِتأْوِيله نبئُكُمأُ وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة أَنا 12:45
13:33 أَم هئُونبنلِ تالْقَو نرٍ مبِظَاه ضِ أَمي الْأَرف لَمعا لَا يبِم 
 عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم نبئْ 15:49
3:121 كلأَه نم توإِذْ غَدو ئوبت تلْقل دقَاعم نِنيمؤالِالْم 
7:74 أَكُموبا وورا قُصهولهس نذُونَ مختضِ تي الْأَرف 

10:93 لَقَدا وأْنوقٍ بدأَ صوبيلَ مائرنِي إِسب 
 نفِْسي أُبرئ وما 12:53
 اللَّه مما قَالُوا فَبرأَه لَا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسٰى 33:69

 
ALIŞTIRMA Tef’il 5 
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 تربِيةٌ مربى مرب رب     يربي ربى
ىنج               

لَّى و              
               وفَّى

ىسو              
لَّىص           
ىوص           
قَّى  لَ           

 
ALIŞTIRMA Tef’il 6 

 فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِمن آلِ  نجيناكُم وإِذْ 2:49
6:63 نقُلْ م يكُمجنةً يفْيخا وعرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم 

10:103 ي ثُمجنوا ننآم ينالَّذا ولَنسر 
 من الْغابِرِين وأَهلَك إِلَّا امرأَتك كَانت منجوك إِنا 29:33
18:18 هِملَيع تلَوِ اطَّلَع تلَّيا لَوبعر مهنم ئْتللَما واررف مهنم 
 مدبِرِين تولُّوا وتاللَّه لَأَكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ 21:57
 دبِرا ولَم يعقِّبم ولَّٰى فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ 27:10
 مدبِرِين ولَّوا إِنك لَا تسمع الْموتٰى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا 27:80
2:148 وةٌ ههكُلٍّ وِجلا ولِّيهوم 
 الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ يوفَّى إِنما 39:10
39:70 تفِّيولُونَ وفْعا يبِم لَمأَع وهو لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن 
 أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونَ وليوفِّيهم ولكُلٍّ درجات مما عملُوا 46:19
 وفَّٰى وإِبراهيم الَّذي 53:37
 نصيبهم غَير منقُوصٍ لَموفُّوهم وإِنا 11:109

 
 
 
 
 
ALIŞTIRMA Mufaale 1 

داهج يداهج  دوهج يداهج  يداهج  يداهج  داهج مداهج  مداهج  ٌادجِه/ةٌمداهج  
          قَاتلَ  
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          جادلَ  
  راجه          

اع  ده           
  عارس          
  فاعض          

رك  با           
اردو             

   

ALIŞTIRMA Mufaale 2 
 في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا وقَاتلُوا 2:190
 فيه يقَاتلُوكُم ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتٰى 2:191
 فَاقْتلُوهم كَذَٰلك جزاُء الْكَافرِين قَاتلُوكُم فَإِنْ 2:191
22:39 ينلَّذنَ للُونَ أُذقَاتوا يمظُل مهبِأَن 
 في سبِيلِ اللَّه أُولَٰئك يرجونَ رحمت اللَّه وجاهدوا والَّذين هاجروا 2:218
3:142 ةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَمينالَّذ لَمِ اللَّهعا يوا لَمداهج ابِرِينالص لَمعيو كُمنم 
 في سبِيله وجاهدوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ 5:35
 في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ يجاهدونَ 5:54

22:78 وا فداهجوقح ي اللَّه هادجِه 
 في آيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا يجادلُ ما 40:4
 بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم وجادلُوا 40:5

11:32 قَد وحا نا قَالُوا ينلْتادا جالَنجِد تفَأَكْثَر 
4:100 نمو اجِرهي ةًفعسا وريا كَثاغَمرضِ مي الْأَرف جِدي بِيلِ اللَّهي س 
 وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه وهاجروا إِنَّ الَّذين آمنوا 8:72

 زِيز الْحكيمإِلَٰى ربي إِنه هو الْع مهاجِر فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِني 29:26
33:6 اجِرِينهالْمونِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَٰى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو 
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 نِداٌء  منادى مناد ناد     ينادي نادى
             نادى
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يامر               
               وارى

ىقَالَ           
 
ALIŞTIRMA Mufaale 4 

 للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ينادي ربنا إِننا سمعنا مناديا 3:193
 إِلَى الصلَاة اتخذُوها هزوا ولَعبا ناديتم وإِذَا 5:58
 م أَنهكُما عن تلْكُما الشجرةربهما أَلَ وناداهما 7:22
 أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ ونودوا 7:43

 ونِداًء ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاًء 2:171
 م إِلَّا مراًء ظَاهرا ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحدافيهِ تمارِ فَلَا 18:22
 سوَءةَ أَخي فَأُوارِي قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هٰذَا الْغرابِ 5:31
 سوآتهِماعنهما من  وورِي فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما 7:20
 سوآتكُم ورِيشا يوارِي يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا 7:26

 يومهم الَّذي يوعدونَ يلَاقُوا فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتٰى 43:83
32:10 ملْ هقَاِء بونَ بِلركَاف هِمبر 
69:20 ي ظَنيإِنأَن تلَاقٍ نم هابِيسح 
2:46 مهونَ أَنظُني ينلَاقُو الَّذونَ ماجِعر هإِلَي مهأَنو هِمبر 

 

ALIŞTIRMA İf’al 1 

خرجأَ  يرِجخ خرِجأُ   يجرخ  يرِجخ  يرِجخ خرِجأ   مرِجخ  مجرخ خراجإِ   
          اَنزلَ  

لَ  اَرس           
  كراَش          
  فَقاَن          

  اباَص          
  لَكاَه          
  ذَراَن          
          اَدخلَ  
   

ALIŞTIRMA İf’al 2 
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 آلَ لُوط من قَريتكُم أَخرِجوا فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا 27:56
27:82 هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وا ونجرأَخ مهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد ملَه 
30:19 رِجخي تيالْم نم يالْح 
43:11 كا كَذَٰلتيةً ملْدب ا بِهنرشونَ فَأَنجرخت 
6:95 تيالْم نم يالْح رِجخرِ يخموج اللَّه كُمذَٰل يالْح نم تيالْم 

 بِمخرجِني لَا يمسهم فيها نصب وما هم منها 15:48
 إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني وأَحِسنوا 2:195
 اوتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِري تحِسنوا وإِنْ 4:128
 واللَّه يحب الْمحِسنِني وأَحسنوا ثُم اتقَوا 5:93

 للْمحِسنِني لينذر الَّذين ظَلَموا وبشرٰى 46:12
 بِاللَّه شيئًا يشرِكْن إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَٰى أَنْ لَا 60:12
72:2 لَنو رِكشن ابِردا أَحنب 

 بِه أَحدا أُشرِك قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا 72:20
6:81 كُمافُونَ أَنخلَا تو مكْترا أَشلْطَانس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه 
6:88 لَوكُوا ورلُونَ أَشمعوا يا كَانم مهنبِطَ علَح 
9:33 يلكَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هرِكُونَ ظْهِرشالْم 
 كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً الْمشرِكني وقَاتلُوا 9:36

 

ALIŞTIRMA İf’al 3 

أَقَام قْيِمي     مأَق قْيِمم قَامةٌ مإِقَام 
  اداَر             
  اَطَاع             

اَص  اب              
  اَذَاق             
  اتاَم             
  اداَع             

 

ALIŞTIRMA İf’al 4 
 أَنْ يطْعمون أُرِيد وما منهم من رِزقٍ أُرِيد ما 51:57
52:42 ونَ أَمرِيدونَ ييدكالْم موا هكَفَر ينا فَالَّذدكَي 
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53:29 ع رِضفَأَعلَما وكْرِنذ نلَّٰى عوت نم ن رِدا ييناةَ الديإِلَّا الْح 
72:10 ررِي أَشدا لَا نأَنو ا أُرِيددشر مهبر بِهِم ادأَر ضِ أَمي الْأَرف نبِم 
 إِلَّا أَنْ تكُونَ جبارا في الْأَرضِ ترِيد إِنْ 28:19
 أَنْ أَعيبها فَأَردت السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ أَما 18:79
 غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري وأَطَعنا وقَالُوا سمعنا 2:285
 اللَّه والرسولَ أَطيعوا قُلْ 3:32
3:50  كُمبر نم ةبِآي كُمجِئْتوقُوا اللَّهفَات ونيعأَطو 

 فَرِيقًا من الَّذين أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعد إِميانِكُم كَافرِين تطيعوا إِنْ 3:100
43:54 همقَو فختفَاس وهفَأَطَاع نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن 

 سرِفنيأَمر الْم تطيعوا ولَا 26:151
 ثَم أَمنيٍ مطَاعٍ 1:21

 حدود اللَّه يقيما فَلَا جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ 2:230
 الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عند ربهِم وأَقَاموا 2:277
4:77 كُميدوا كُفُّوا أَييمأَقكَاةَا ووا الزآتلَاةَ ولص 

4:102 يهِمف تإِذَا كُنو تفَأَقَم كعم مهنفَةٌ مطَائ قُملَاةَ فَلْتالص ملَه 
22:35 مهابا أَصلَٰى مع ابِرِينالصي ويمقالْمو لَاةالص 
39:40 ع هلَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْتي نمذَاب يمقم 

 
ALIŞTIRMA İf’al 5 

 إِعطَاٌء معطًى معط أَعط     يعطي أَعطَى
          اَوحى  
          اَلْقَى  
          اَحيا  
          اَغْنى  
          اَنجى  
          اَخفَى  
          اَوفَى  
          اَدٰري  
           اَبٰدي 
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            اَخٰزي
 
ALIŞTIRMA İf’al 6 

 ربك إِلَى الْملَائكَة أَني معكُم يوحي إِذْ 8:12
 إِلَٰى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ الناس أَوحينا أَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ 10:2

 إِلَي يوحٰى إِنْ أَتبِع إِلَّا ما 10:15
إِلَي محرما علَٰى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم  أُوحي قُلْ لَا أَجِد في ما 6:145

 خنزِيرٍ
99:5 كبٰى بِأَنَّ رحا أَولَه 

23:27 يبِأَع عِ الْفُلْكناص أَن ها إِلَينيحافَأَوا نِنيِنحوو 
 وإِما أَنْ نكُونَ نحن الْملْقني تلْقي قَالُوا يا موسٰى إِما أَنْ 7:115
 فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ أَلْقُوا قَالَ 7:116
 ذيرفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم ن أُلْقي كُلَّما 67:8
 علَيك قَولًا ثَقيلًا سنلْقي إِنا 73:5
 فَأَحياكُم كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا 2:28
2:28 ثُم كُميتمي ثُم يِيكُمحونَ يعجرت هإِلَي ثُم 

 اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا اوأَحييتن قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ 40:11
30:50 كيِي إِنَّ ذَٰلحلَم يرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع وهٰى وتوالْم 

 
ALIŞTIRMA İf’al 7 

قَنأَي  نقوي
)(نقيي  

    نقأَي  نقوم
)(نقيم  

قَنوقَانٌ مإِي 

              اَورث
لَجاَو          

 
 
 
ALIŞTIRMA İf’al 8 

 بِما كُنتم تعملُونَ أُورِثْتموها ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ 7:43
7:128 لَّهل ضا إِنَّ الْأَرورِثُهي هادبع ناُء مشي نم 
 الْأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيهاالْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق  وأَورثْنا 7:137
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 من عبادنا من كَانَ تقيا نورِثُ تلْك الْجنةُ الَّتي 19:63
26:59 كا كَذَٰلاهثْنرأَويلَ وائرنِي إِسب 
 يوقنونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ 5:50

 موقنِني رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما إِنْ كُنتم قَالَ 26:24
3:27 جولت جولتارِ وهي النلَ فلِ اللَّيي اللَّيف ارهالن 

22:61 بِأَنَّ اللَّه كذَٰل جولارِ يهي النلَ فاللَّي 
 

ALIŞTIRMA İf’al 9 

 نآم)(نأَأْم  مؤين      نآم نمؤم نمؤانٌ  ممانٌ)(إِيإِأْم 
              آتى
              آذَى
            آوى
آثَر              
سآن            

  
ALIŞTIRMA İf’al 10 

 السفَهاُء أَلَا إِنهم هم السفَهاُء آمن أَنؤمن كَما 2:13
 قَالُوا آمنا آمنوا الَّذينوإِذَا لَقُوا  2:14
 بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ أَفَتؤمنونَ 2:85
 يؤمنونَ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما 2:88

 بِاللَّه ورسله ولَا تقُولُوا ثَلَاثَةٌ فَآمنوا 4:171
 قُلُوبهم تؤمن آمنا بِأَفْواههِم ولَم من الَّذين قَالُوا 5:41

3:177 ا الْكُفْرورتاش ينإِنَّ الَّذ انئًا بِالْإِمييش وا اللَّهرضي لَن 
 الْمؤمنِني ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَى 3:152
 مؤمنونَالْ وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ 3:160
 الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعني وآتوا وأَقيموا الصلَاةَ 2:43
 موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ آتينا وإِذْ 2:53

 النبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم أُوتي وما 2:136
2:144 ينإِنَّ الَّذوا وأُوت هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابتالْك 
 الزكَاةَ ويؤتونَ الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ 27:3
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 صحفًا منشرةً يؤتٰى بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ 74:52
16:90 أْمي إِنَّ اللَّهانسالْإِحلِ ودبِالْع اِء رإِيتٰى وبي الْقُرذ 
21:73 لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَواَء وإِيتو كَاةالز 
24:37 لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا باِء وإِيتو كَاةالز 
4:162 نييمقالْملَاةَوونَ  الصتؤالْمونَ ونمؤالْمكَاةَ والز 

 
ALIŞTIRMA Tefe’ul 1 

تذَكَّر  تيذَكَّر  تذَكِّر  يتذَكَّر  تيذَكَّر  تيذَكَّر  تذَكَّر  تمذَكِّر  تمذَكَّر  تذَكُّر  
          توكَّلَ  
  نيبت          
  فَكَّرت          
  صبرت          
  عتمت          
          تقَبلَ  

ت  قفَر           
            تنزلَ

  قدصت          
رطَهت             

 
ALIŞTIRMA Tefe’ul 2 

 تذَكَّرونَ أَإِلَٰه مع اللَّه قَليلًا ما 27:62
 يتذَكَّرونَ سِ وهدى ورحمةً لَعلَّهمبصائر للنا 28:43
 تتفَكَّرونَ قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمٰى والْبصري أَفَلَا 6:50

7:176 ملَّهلَع صصِ الْقَصونَ فَاقْصفَكَّرتي 
7:89 لَى اللَّها علْمٍء عيا كُلَّ شنبر عسا وكَّلْنوت 
 يتوكَّلُونَ ذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا وعلَٰى ربهِموإِ 8:2

8:49 نمكَّلْ ووتي يمكح زِيزع فَإِنَّ اللَّه لَى اللَّهع 
14:12 لَى اللَّهعا وونمتا آذَيلَٰى منَّ عبِرصلَنكَّلِ ووتكِّلُونَ فَلْيوتالْم 
 الْمتوكِّلُونَ علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ 12:67

 
ALIŞTIRMA Tefe’ul 3 
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  تلَقِّى)(تلَق  متلَقى متلَق تلَق     يتلَقَّى تلَقَّى
             تولَّى
             توفَّى
             تمنٰى

كَّٰىتز            
باَتر             

           تبوَء
    

ALIŞTIRMA Tefe’ul 4 
 فَإِنما علَيك الْبلَاغُ تولَّوا فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وإِنْ 3:20
3:23 لَّٰى ثُموتونَ يرِضعم مهو مهنم فَرِيق 
 ما علَٰى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِنيفَاعلَموا أَن تولَّيتم فَإِنْ 5:92

2:240 ينالَّذنَ وفَّووتي اجِهِموأَزةً ليصا واجوونَ أَزذَريو كُمنم 
 مع الْأَبرارِ وتوفَّنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا 3:193
 الْموت يتوفَّاهن وهن في الْبيوت حتٰىفَأَمِسكُ 4:15

40:67 نم كُمنمفَّٰى ووتلُونَ يقعت لَّكُملَعى ومسلًا موا أَجلُغبتللُ وقَب نم 
40:77 أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نفَإِم كنفَّيوتن جرا ينونَفَإِلَيع 
 ورافعك إِلَي متوفِّيك إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسٰى إِني 3:55

35:18 نمكَّٰى وزت ريصالْم إِلَى اللَّهو فِْسهنكَّٰى لزتا يمفَإِن 
 الْموت إِنْ كُنتم صادقني لناسفَتمنواقُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخرةُ عند اللَّه خالصةً من دون ا 2:94
2:95 لَنو هونمتي نيمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدا بِمدأَب 

3:143 متكُن لَقَدنَ وونمت هلْقَولِ أَنْ تقَب نم توالْم 
 

 
 
 
ALIŞTIRMA Tefâul 1 

اتئَلَس  يائَلُتس   -  - يائَلَتس  يائَلْتس  ائَلْتس  تلٌمائس  تائَلٌمس  ائُلٌتس  
ناتعز            

شات  هب           
فارعت          

  
ALIŞTIRMA Tefâul 2 
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4:1 
 بِه والْأَرحام تساَءلُونَ واتقُوا اللَّه الَّذي

18:19 كَذَٰلوماهثْنعب اَءلُوا كستيل مهنيب 
 يتساَءلُونَ فَلَا أَنساب بينهم يومئذ ولَا 23:101

8:43 ملْتا لَفَشريكَث ماكَهأَر لَوو متعازنلَترِ وي الْأَمف 
 وافَتفْشلُ تنازعوا وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا 8:46

 بينهم أَمرهم يتنازعونَ وأَنَّ الساعةَ لَا ريب فيها إِذْ 18:21
 بينهم يتعارفُونَ كَأَنْ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من النهارِ 10:45
 لتعارفُوا وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ 49:13

 
ALIŞTIRMA Tefâul 3 

اطَىتع  متعاطَى متعاط تعاط     يتعاطَى 
 اطعت

  تعاطى)(
           تناجي

ادنىت             
           توارى

 
ALIŞTIRMA Tefâul 4 

 بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ ويتناجونَ 58:8
58:9 نآم ينا الَّذها أَيفَلَا وا إِذَاي متياجنا تواجنتا تواجنتولِ وسالر تيصعمو انودالْعٰى  بِالْإِثْمِ وقْوالتو بِالْبِر

 واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ
40:32 موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو ادنالت 
8:48 افَلَم اَءترت هيبقلَٰى عع كَصن انئَتالْف 

 الْجمعان قَالَ أَصحاب موسٰى إِنا لَمدركُونَ تراَءى فَلَما 26:61
 

ALIŞTIRMA İnfial 1 

ناقَلَب  نيبقَل   -  - نيبقَل  نيبقَل  نابقَل قَلبمن    - ناالَبق  
  طَلَقنا          
  لَخسنا          
  سجبنا          
  فرصنا          
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رفَجنا            
   

ALIŞTIRMA İnfial 2 
 علَٰى وجهِه خِسر الدنيا والْآخرةَ انقَلَب وإِنْ أَصابته فتنةٌ 22:11

26:227 وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسقَلَبٍ ونونَ مبقَلني 
48:12 أَنْ لَن متنلْ ظَنب بقَلنا يدأَب يهِملونَ إِلَٰى أَهنمؤالْمولُ وسالر 
 إِلَيك الْبصر خاسئًا وهو حِسري ينقَلب ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ 67:4

 هلهِمإِلَٰى أَ انقَلَبوا وإِذَا 83:31
 منقَلبونَ قَالُوا إِنا إِلَٰى ربنا 7:125
 حتٰى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَانطَلَقَا 18:77
 لسانِي فَأَرسلْ إِلَٰى هارونَ ينطَلق ويضيق صدرِي ولَا 26:13
38:6 طَلَقانو مهنلَأُ مالْم كُمتهلَٰى آلوا عبِراصوا وشام أَن 
 انفَطَرت إِذَا السماُء 82:1

 
 
ALIŞTIRMA İnfial 3 

قَادنا قَادني     قَدنا قَادنم قَادنم اديقنا 
ارهنا          

 
ALIŞTIRMA İnfial 4 

 بِه في نارِ جهنم فَانهار ا جرف هارٍأَم من أَسس بنيانه علَٰى شفَ 9:109
 

ALIŞTIRMA İnfial 5 

 انطواٌء منطَوى منطَوٍ انطَوِ     ينطَوِي انطَوى
          انبٰغي

 
 
 
 
ALIŞTIRMA İnfial 6 

 للرحمٰنِ أَنْ يتخذَ ولَدا ينبغي وما 19:92
25:18 ا كَانَقَالُوا سم كانحي بغبناَء ييلأَو نم ونِكد نذَ مختا أَنْ نلَن 

 
ALIŞTIRMA İftial 1 

الَفتخ  يفلتخ لفتخاُ   يخلَفت  يفلتخ  يفلتخ  افلتخ  مفلتخ  ملَفتخ  االَفتخ  
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  عمتسا          
عبتا          

بنتجا          
 
ALIŞTIRMA İftial 2 

 

43:65 لَفتيمٍ فَاخمٍ أَلوذَابِ يع نوا مظَلَم ينلَّذلٌ ليفَو نِهِميب نم ابزالْأَح 
 إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم بغيا بينهم اختلَفُوا فَما 45:17
45:17 ي كبإِنَّ ريهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهنيي بفُونَ قْضلتخي 
 أَلْوانه مختلفًا وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ 16:13
16:69 ابرا شطُونِهب نم جرخي فلتخاسِ ملنفَاٌء لش يهف هانأَلْو 
6:25 نم مهنمو عمتسي وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَٰى قُلُوبِهِما علْنعجو كإِلَي 
 لَه وأَنصتوا فَاستمعوا وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ 7:20

10:42 نم مهنمونَ وعمتسلُونَ يقعوا لَا يكَان لَوو مالص عمست تأَفَأَن كإِلَي 
 مستمعونَ ا فَاذْهبا بِآياتنا إِنا معكُمقَالَ كَلَّ 26:15
39:17 ينالَّذوا وبنتٰى اجرشالْب ملَه وا إِلَى اللَّهابأَنا ووهدبعأَنْ ي الطَّاغُوت 
42:37 ينالَّذونَ ونِبتجي  موا هبا غَضإِذَا مو شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائونَكَبرفغي 
 كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم اجتنِبوا يا أَيها الَّذين آمنوا 49:12

 
ALIŞTIRMA İftial 3 

 جودزا
(جوتزا 

وِجدزي     وِجدزا وِجدزم جودزم اجودزا 

            اداراَ
كاردا            
            ادٰعي

دزارج            
            ازدٰري
نيزا          

 
ALIŞTIRMA İftial 4 

 فيها فَادارأْتم وإِذْ قَتلْتم نفْسا 2:72
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 نا هٰؤلَاِء أَضلُّونافيها جميعا قَالَت أُخراهم لأُولَاهم رب اداركُوا حتٰى إِذَا 7:38
 علْمهم في الْآخرة بلْ هم في شك منها ادارك بلِ 27:66
 يدعونَ لَهم فيها فَاكهةٌ ولَهم ما 36:57
 تدعونَ ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما 41:31
 وازدجِر عبدنا وقَالُوا مجنونٌ فَكَذَّبوا 54:9

11:31 ينلَّذلَا أَقُولُ لرِي ودزا تريخ اللَّه مهيتؤي لَن كُمنيأَع 
 أَمرناوظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها  وازينت حتٰى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها 10:24

 
ALIŞTIRMA İftial 5 

 بطَرضا
)(برتضا  

طَرِبضي     طَرِبضا طَرِبضم بطَرضم ابرطضا 

ا  طَرض           
  رطَبصا           
  عدصا           
  خطَرصا           

ا  دعص           
           اصطَٰفي  

صطَلَي  ا           
 

ALIŞTIRMA İftial 6 
2:126 يلًا ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نمو هطَرارِ أَضذَابِ النإِلَٰى ع 
 غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه اضطُر فَمنِ 2:173
 إِلَيه اضطُرِرتم وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما 6:119
31:24 يلًا ثُمقَل مهعتمن مهطَرضن يظذَابٍ غَلإِلَٰى ع 
19:65 هدبفَاع طَبِراصو هتادبعل 
30:43 ذئموونَ يعدصي 
35:37 مهونَ وطَرِخصا يحاللْ صمعا ننرِجا أَخنبا ريهف 
6:125 ايما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعج دعصاِء يمي السف 
2:130 لَقَدو اهنطَفَيا اصيني الدف 
2:132 طَفَٰى إِنَّ اللَّهاص ينالد لَكُم 
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38:47 نا لَمندنع مهإِنو نطَفَيصارِ الْميالْأَخ 
 تصطَلُونَ قَبسٍ لَعلَّكُم أَو آتيكُم بِشهابٍ 27:7

 
ALIŞTIRMA İftial 7     

 فَقتا
)(فَقتإِو  

قفتي     قفتا قفتم فَقتم فَاقتا 

قستا             
             اتقَى
           اتكَاَ

  
ALIŞTIRMA İftial 8     

 أَنكُم إِلَيه تحشرونَاللَّه واعلَموا  واتقُوا 2:203
2:206 يلَ لَهإِذَا ققِ وات منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحزالْع هذَتأَخ اللَّه 
7:169 ينلَّذل ريةُ خرالْآخ ارالدقُونَ وتلُونَ يقعأَفَلَا ت 
 تتقُونَ ا ما فيه لَعلَّكُمخذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واذْكُرو 7:171
25:15 دعي والَّت لْدةُ الْخنج أَم ريخ كقُونَ قُلْ أَذَٰلتالْم 
 إِماما للْمتقني هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا 25:74
 اتسق والْقَمرِ إِذَا 84:18
 يتكئُونَ ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها 43:34
18:31 نيئكتم كائلَى الْأَرا عيهف 
36:56 كائلَى الْأَرلَالٍ عي ظف مهاجوأَزو مئُونَ هكتم 

 
ALIŞTIRMA İftial 9 

اتخذَ 
  اأْتخذَ)(

تخذٌم اتخذْ     يتخذُ  اتخاذٌ متخذٌ 

             اتخذَ
رمئْتا             
نمئْتا           

  
ALIŞTIRMA İftial 10 

 من دونِه أَولياَء لَا يملكُونَ لأَنفُِسهِم نفْعا أَفَاتخذْتم قُلْ 13:16
 ينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَٰه واحدإِلَٰه تتخذُوا وقَالَ اللَّه لَا 16:51
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 اللَّه ولَدا اتخذَ وينذر الَّذين قَالُوا 18:4
 من دونِه آلهةً اتخذُوا هٰؤلَاِء قَومنا 18:15
18:21 مرِهلَٰى أَموا عغَلَب ينذَنَّ قَالَ الَّذختا لَنجِدسم هِملَيع 
2:54 كُمفُسأَن متظَلَم كُممِ إِنا قَوي كُماذخلَ بِاتجالْع 
 أَخدان متخذَات محصنات غَير مسافحات ولَا 4:25

 بِك ليقْتلُوك يأْتمرونَ قَالَ يا موسٰى إِنَّ الْملَأَ 28:20
 بينكُم بِمعروف وأْتمروا 65:6

 أَمانته اؤتمن فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي 2:283
 

ALIŞTIRMA İftial 11 

 الْتقَاٌء ملْتقًى ملْتقٍ الْتقِ     يلْتقي الْتقَى
            ابتغى
            ابتلَي
            اجتٰبي
            ارتٰضي
          استٰوي

  
ALIŞTIRMA İftial 12 

 عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه فَابتغوا 29:17
30:46 رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلوا وغتبتلونَ وكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نم 
 لَا جناح علَيكممن عزلْت فَ ابتغيت ومنِ 33:51
35:12 راخوم يهف ى الْفُلْكرتوا وغتبتونَ لكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نم 
 فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه يبتغونَ 59:8

30:23 هالنلِ وبِاللَّي كُمامنم هاتآي نمارِو كُماؤغتابو هلفَض نم 
 رِضوان اللَّه فَما رعوها حق رِعايتها ابتغاَء ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا 57:27
3:154 يلتبيلو ي قُلُوبِكُما فم صحميلو ورِكُمدي صا فم اللَّه 

 الْيتامٰى وابتلُوا 4:6
33:11 كالنه يلتا ابيددالًا شلْزِلُوا زِلْززونَ ونمؤالْم 
 نبتليه إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ 76:2

 ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ابتلَاه فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما 89:15
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2:249 قَالَ إِنَّ اللَّه ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم يكُملتبرٍ مهبِن 
3:179 اللَّه نلَٰكبِي وتجاُء يشي نم هلسر نم 
6:87 ماهنيبتاجيمٍ وقتسم اطرإِلَٰى ص ماهنيدهو 

21:28 مونَ إِلَّا لفَعشلَا يٰى نِوضتقُونَ ارفشم هتيشخ نم مهو 
2:29 ٰى ثُموتاس اتاومس عبس ناهواِء فَسمإِلَى الس 
 الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه يستوِي لَا 4:95

 أَنت ومن معك علَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي نجانا من الْقَومِ الظَّالمني ويتاست فَإِذَا 23:28
 

ALIŞTIRMA İstif’al 1 

  فَرغتسا تسيرفغ  تاُسرفغ  تسيفَرغ  تسيرفغ  تسيرفغ غفراست   تسمرفغ  تسمفَرغ  تسافَارغ  
  ركْبتسا          
          استعجلَ 
 فعضتسا          
  رشبتسا          

 

ALIŞTIRMA İstif’al 2 
 

3:159 
مهنع ففَاع رفغتاسرِ وي الْأَمف مهاوِرشو ملَه 

 م الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رحيمااللَّه واستغفَر لَه فَاستغفَروا 4:64
5:74 ونَ إِلَى اللَّهوبتأَفَلَا ي هونرفغتسيو يمحر غَفُور اللَّهو 
60:4 أَبِيهل يماهرلَ إِبنَّ إِلَّا قَورفغتلَأَس لَك 

110:3 كبر دمبِح حبفَس هرفغتاساإِ وابوكَانَ ت هن 
 إِبراهيم لأَبِيه إِلَّا عن موعدة استغفَار وما كَانَ 9:114
3:17 نيقفنالْمو نيالْقَانِتو نيقادالصو ابِرِينالص رِينفغتسالْمارِ وحبِالْأَس 

34:32 ينوا قَالَ الَّذركْبتاس اس ينلَّذلاكُمنددص نحفُوا أَنعضت 
40:60 ينونَ إِنَّ الَّذكْبِرتسي رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نع 
 استكْبارا واستكْبروا واستغشوا ثيابهم وأَصروا 71:7

16:22 مهةٌ وركنم مهونَ قُلُوبكْبِرتسم 
16:23 بحلَا ي هإِن كْبِرِينتسالْم 
 بِه لَقُضي الْأَمر بينِي وبينكُم تستعجِلُونَ قُلْ لَو أَنَّ عندي ما 6:58
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 بِه رِيح فيها عذَاب أَليم استعجلْتم بلْ هو ما 46:24
46:35 مِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِرلَافَاصلِ وسالر جِلْ نعتست ملَه 
22:47 كجِلُونعتسيو هدعو اللَّه فلخي لَنذَابِ وبِالْع 
10:11 راسِ الشلنل لُ اللَّهجعي لَوو مالَهجعتاس ملُهأَج هِمإِلَي يرِ لَقُضيبِالْخ 

 
ALIŞTIRMA İstif’al 3 

لَاستقَا  مستقَالٌ مستقيلٌ استقلْ     يستقيلُ 
 استقْوالٌ/
 استقَالَةٌ

  طَاعتسا          
 ابجتسا          
  قَامتسا          
          استحٰيي  
          استعاذَ  
          استعانَ  
            استغاثَ

  
ALIŞTIRMA İstif’al 4 

58:4 لَم نفَم عطتسا يينكسم نيتس امفَإِطْع 
 واسمعوا وأَطيعوا استطَعتم فَاتقُوا اللَّه ما 64:16
 يستطيعونَ يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلَا 68:42
18:78 بِت ئُكبأُنسا لَمأْوِيلِ م عطتسا تربص هلَيع 
18:82 ا لَمأْوِيلُ مت كذَٰل عطسا تربص هلَيع 
18:67 لَن كقَالَ إِن يعطتسا تربص يعم 
3:195 ابجتفَاس  ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر مثَٰىلَهأُن 
 الَّذين يسمعونَ يستجِيب إِنما 6:36

7:194 موهعوا فَادجِيبتسفَلْي نيقادص متإِنْ كُن لَكُم 
 لَكُم أَستجِب وقَالَ ربكُم ادعونِي 40:60

 الْمتقنيلَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحب  استقَاموا فَما 9:7
42:15 عفَاد كذَٰلفَل مقتاسو ترا أُمكَم 
 يستقيم لمن شاَء منكُم أَنْ 81:28
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 مستقيمٍ يهدي إِلَى الْحق وإِلَٰى طَرِيقٍ 46:30
 الْمستقيمِ وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا بِالْقسطَاسِ 17:35
 من الْحق يستحيِي واللَّه لَا 33:53
40:25 هعوا منآم يناَء الَّذنلُوا أَبوا قَالُوا اقْتيحتاسو ماَءهنِس 
 استحياٍء فَجاَءته إِحداهما تمشي علَى 28:25
 يطَان الرجِيمِبِاللَّه من الش فَاستعذْ فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ 16:98

1:5 اكإِيو دبعن اكإِي نيعتسن 
 بِالصبرِ والصلَاة واستعينوا 2:45

21:112 نٰمحا الرنبرو قبِالْح كُماح بانُ قَالَ رعتسفُونَ الْمصا تلَٰى مع 
 كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه يغاثُوا بِماٍء يستغيثُوا وإِنْ 18:29
28:15 اثَهغتفَاس هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ 

  

RUBAİ FİİL ALIŞTIRMALARI 
 
ALIŞTIRMA Rubai 1 

 بعثرت وإِذَا الْقُبور بعثر
82:04 

  أَفَالَ يعلَم إِذَا بعثر ما فى ٱلْقُبورِ  بعثر
100:09 

 الْحق حصحص قَالَت امرأَت الْعزِيزِ الْآنَ حصحص

12:51 

 علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها فَدمدم فَكَذَّبوه فَعقَروها دمدم

91:14 

 بين ذَٰلك لَا إِلَٰى هٰؤلَاِء ولَا إِلَٰى هٰؤلَاِء مذَبذَبِني ذبذب

04:143 

 عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز زحزِح فَمن حزحز

03:185 

  ا يعملُونَيود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو بِمزحزِحه من ٱلْعذَابِ أَن يعمر وٱللَّه بصري بِم زحزح
02:96 

 وزلْزِلُوا حتٰى يقُولَ ٱلرسولُ وٱلَّذين آمنواْ معه متٰى نصر ٱللَّه والضراُء مستهم الْبأْساُء زلزل

02:214 
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 عسعس واللَّيلِ إِذَا عسعس

81:17 

 منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم تقْشعر مثَانِي قشعر

39:23 

 هم والْغاوونَ فيها فَكُبكبوا كبكب

26:94 

 لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما فَوسوس وسوس

07:20 

  ٱلَّذى يوسوِس فى صدورِ ٱلناسِ  وسوس
114:05 

  متكئني علَٰى رفْرف خضرٍ وعبقَرِي حسان  عبقر
55:76 
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FİİL KALIPLARI GENEL ÇEKİM TABLOSU 

 

 قْمر 
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

ANLAM Ref 
Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

Yapma 1a َلفَع فْعلُي لْيفْع يفْعلَ يفْعلُ فُعلَ   فَعلٌ مفْعولٌ فَاعلٌ افْعلْ 
Yapma 1b َللُ فَعفْعلَ يلُ فُعفْعلَ يفْعلْ يفْعلْ يلٌ اُفْعلٌ فَاعوفْعلٌ معف 
Yapma 1c َللُ فَعفْعلَ يلُ فُعفْعلَ يفْعي فْعلْي  فعلٌ مفْعولٌ فَاعلٌ افْعلْ 
Yapma 1d َللُ فَعفْعلَ يلُ فُعفْعلَ يفْعي فْعلْي  فعلٌ مفْعولٌ فَاعلٌ افْعلْ 
Yapma 1e َللُ فَعفْعلَ يلُ فُعفْعلَ يفْعي فْعلْي  فُعلٌ مفْعولٌ فَاعلٌ اُفْعلْ 
Yapma 1f َللُ فَعفْعلَ يلُ فُعفْعلَ يفْعي فْعلْي  فَعلٌ مفْعولٌ فَاعلٌ افْعلْ 
Kuvvetli yapma/ Çok 
yapma/ Yaptırma /Verme     

2    II َللُ فَعفَعلَ يلُ فُعفَعلَ يفَعلْ يفَعلْ يلٌ فَعفَعلٌ مفَعلٌ ميفْعلَةٌ/تفْعت  
Karşılıklı  yapma/  
Teşebbüs etme     3    III َللُ فَاعفَاعلَ يعلُ فُوفَاعلَ يفَاعلْ يفَاعلْ يلٌ فَاعفَاعلٌ مفَاعالٌ معلَةٌ/ففَاعم  
Yaptırma     4    IV َللُ أَفْعفْعلَ يلُ أُفْعفْعلَ يفْعلْ يفْعلْ يلٌ أَفْعفْعلٌ مفْعالٌ مإِفْع 
Çok yapma/  Devamlı 
yapma/ Taklit etme/ 
Kendisi için yapma    

5    V َلفَعلُ تفَعتلَ يفُعلُ تفَعتلَ يفَعتلْ يفَعتلْ يفَعلٌ تفَعتلٌ مفَعتلٌ مفَعت 
Birlikte  yapma/ Bir birine 
yapma 6    VI َلفَاعلُ تفَاعتلَ يعفُولُ تفَاعتلَ يفَاعتلْ يفَاعتلْ يفَاعلٌ تفَاعتلٌ مفَاعتلٌ مفَاعت 
Kendine yapma/ Yapılma 7   VII َلفَعنلُ افَعنلَ - - يفَعنلْ يفَعنلْ يفَعنلٌ افَعنالٌ - معفنا 
Yapma/ Bizzat yapma 8  VIII َلعفْتلُ اعفْتلَ يعلُ اُفْتعفْتلَ يعفْتلْ يعفْتلْ يعفْتلٌ اعفْتم لٌمعفْت  افْتعالٌ 
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 قْمر 
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

ANLAM Ref 
Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

Đsteme/ Gayret etme 10   X َلفْعتسلُ افْعتسلَ يفْعتلُ اُسفْعتسلَ يفْعتسلْ يفْعتسلْ يفْعتسلٌ افْعتسلٌ مفْعتسالٌ مفْعتسا 
Özellik kazanma 9   IX َّلفْعلُّ افْعلَّ   - - يفْعلٌّ افْعفْ - ماللٌاع  
Özellik kazanma 11   XI َّالفْعا - - -   - - - - 
Çok nadir kullanılan özel 
anlam 

12   XII َلعوفْعلُ اعوفْعلَ يعولُ اُفْععوفْعي   - - - - 
  لَةٌفَعلَ /فعاللٌ مفَعلَلٌ مفَعللٌ فَعللْ   يفَعلَلُ فُعللَ يفَعللُ فَعلَلَ  
 تفَعلُلٌ متفَعلَلٌ متفَعللٌ تفَعلَلْ   يتفَعلَلُ تفُعللَ يتفَعلَلُ تفَعلَلَ  
Çok nadir kullanılan özel 
anlam 

14  XIV َلَلنفْعلُ النفْعلَ يلناُفْع -  افْعناللٌ - مفْعنللٌ افْعنللْ   يفْعنلَلُ 
 افْعالّلٌ - مفْعللٌّ افْعللَّ   يفْعلَلُّ اُفْعللَّ يفْعللُّ افْعلَلَّ  
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SÜLASİ MÜCERRED FİİLLER 

قْمر 
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
جزوماملَ  

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

Ref 
Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

1a 
تحفَ تحيفْ  تحفُ  تحيفْ  تحيفْ  تحيفْ  تحافْ  تحفَاع  توحمفْ  تحفَ   
  شفع   صنع   خشع   منع  فعل   صلح   رفع  ذهب  مجع  جعل  بعث

1b 
رصن رصني رصن رصني رصني يرصن  رصاُن راصن ورصنم رصن 

  نظر  كفر  عبد  صدق شكر  سجد  رزق  ذكر  دخل  خلق  خلد  خرج  ترك

1c 
برض رِبضي رِبض برضي رِبضي رِبضي ارِبض  ارِبض وبرضم برض 

  ختم جلس  ظلم  غفر كذب كسب ملك   رجع  صرب  محل

1d 
عمس سيعم  عمس عمسي عمسي عمسي اعمس  عامس موعمس  عمس 

  غضب  محد عمل جهل  علم شهد  خسر رحم حفظ   حسب  حزن

1e 
مكَر مكْري كُرِم مكْري مكْري مكْراُ يمكْر  كَارِم مومكْر  مكَر 

  حسن

1f 
ِسبح ِسبحي ِسبيِ حسحب  ِسبحي ِسبحي ِسبحا باسح وبسحم بسح 

  يبس
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SÜLASİ MÜCERRED İLLETLİ FİİLLER 

الفعلِ نوع ل ع ف  
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعضالـم 
بوصنالـم 

ارِعضالـم 
موزجالـم راَألم 

مسا 
 الفَاعلِ

مسا 
 املَصدر املَفْعولِ

1n
ci

  h
ar

f 

2n
ci

  h
ar

f 

3n
cü

 h
ar

f  
Fiil cinsi 

 
Geçmiş  
Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş 
Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş 
Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geçmiş 
Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Olumsuz 
(Gelecek) 

يكْتب نلَ  
Yazma-
yacak 

Olumsuz 
(Geçmiş) 

يكْتب ملْ  
Yazmadı 

Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

يكْتب لَن يكْتب كُتب يكْتب كَتب - السالم ص ص ص يكْتب ملْ   باُكْت بكْ كَاتمبوت  كتابةٌ 
نفْسه ص ص ص  فعاملُض - جح جحي جح جحي لَن جحي  لَم جحي  جح اجح جوجحم جح 
يأْخذَ لَن يؤخذُ أُخذَ يأْخذُ أَخذَ ف املَهموز ص ص همزةٌ  ذْ لَمأْخي  أَخذٌ مأْخوذٌ آخذٌ خذْ 
زةٌهم ص يسأَلَ لَن يسأَلُ سئلَ يسأَلُ سأَلَ ع املَهموز ص   أَلْ لَمسي  سؤالٌ مسؤولٌ سائلٌ اسأَلْ 
يقْرأَ لَن يقْرأُ قُرِئ يقْرأُ قَرأَ ل املَهموز همزةٌ ص ص  أْ لَمقْري  قرأَةٌ مقْروٌء قَارِئ اقْرأْ 
)و املثَالُ( تلُاملُع ص ص ع يزِنَ لَن يوزنُ وزِنَ يزِنُ وزنَ ف   زِنْ لَمي  وزنٌ موزونٌ وازِنٌ زِنْ 
)ي املثَالُ( املُعتلُ ص ص ع ييِسر لَن يوسر يِسر ييِسر يسر ف   لَم ِسريي  ِسرإِي راسي روسيم رسي 
)و َألجوفا( املُعتلُ ص ع ص يقُولَ لَن يقَالُ قيلَ يقُولُ قَالَ ع   قُلْ لَمي  قَولٌ مقُولٌ قَائلٌ قُلْ 
)ي اَألجوف( املُعتلُ ص ع ص يبِيع لَن يباع بِيع يبِيع باع ع   لَم بِعي  بِع عائب عبِيم عيب 
)و الناقص( اـمعتلُ ع ص ص عاد ل   وعدي يعى دعدي لَن وعدي  لَم عدي  عاعٍ اُدد وعداٌء معد 
)ي الناقص( املُعتلُ ع ص ص يهدي لَن يهدي هدي يهدى هدى ل   لَم دهي  دها اده يدهم يده 
الـمقْرونُ اللَّفيف ع ع ص ل/ع  يكْوِي لَن يكْوى كُوِي يكْوِى كَوى   كْوِ لَمي  كَي مكْوِي كَاوٍ اكْوِ 
الـمقْرونُ اللَّفيف ع ص ع ل/ف  يقي لَن يوقَى وقي يقى وقَى   قِ لَمي  وِقَايةٌ موقي واقٍ قِ 
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SÜLASİ MEZİD FİİLLER 
 

 

 قْمر 
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
مِللُوعلْم  

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

ANLAM Ref 
Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

تبكُ  

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

Kuvvetli yapma/ Çok 
yapma/ Yaptırma /Verme 
(-lendirmek)     

2 
 

II 
لَفُع يفَعلُ فَعلَ تفْعلَةٌ/تفْعيلٌ مفَعلٌ مفَعلٌ فَعلْ يفَعلْ يفَعلَ يفَعلُ   

لَ  سدب  نيز  ملَّى  قَدو  نيى  بجن  رشب  مرح  لَّمع  ذَّبع  حباَ  سبلَ  نزن  فَّىكَذَّبو  عتم  ذَكَّر  كَلَّم  رخ    
Karşılıklı  yapma/  
Teşebbüs etme     
(-leşmek) 

3 
 

III 
مفَاعلَةٌ/فعالٌ مفَاعلٌ مفَاعلٌ فَاعلْ يفَاعلْ يفَاعلَ يفَاعلُ فُوعلَ يفَاعلُ فَاعلَ  

ع  اجح  راجلَ  هادج  داهى  جادلَ  نذَ  اقَاتآخ  ده  فاعض  عارس كارب اردو    

Yaptırma     
(-tırmak) 

4 
 

IV 
 إِفْعالٌ مفْعلٌ مفْعلٌ أَفْعلْ يفْعلْ يفْعلَ يفْعلُ أُفْعلَ يفْعلُ أَفْعلَ

  نآآماَح  فَقاَلْقَى  اَن  كرى  اَشحاَو  اَطَاع  جرلَ  اَخساَر  ادلَ  اَرزى  اَنلَّتاَض  اباَص  ى   بلَ  اَرخى  اَداَغْن  ذَراَن  لَكا  اَهياَح  اَقَام  
Çok yapma/  Devamlı 
yapma/ Taklit etme/ 
Kendisi için yapma 
(-lenme)    

5 
 

V 
 تفَعلٌ متفَعلٌ متفَعلٌ تفَعلْ يتفَعلْ يتفَعلَ يتفَعلُ تفُعلَ يتفَعلُ تفَعلَ

ىتٰنملَ  تقَبت  عتمت  صبرت  فَكَّرت  نيبفَّى  توكَّلَ  توت  ذَكَّرلَّى  تو   كَّٰى  تزلَتزنت  قفَر  رطَهاَ  تربت  قدصت    
Birlikte  yapma/ Bir birine 
yapma 
(-işmek) 

6 
 

VI 
 تفَاعلٌ متفَاعلٌ متفَاعلٌ تفَاعلْ يتفَاعلْ يتفَاعلَ يتفَاعلُ تفُوعلَ يتفَاعلُ تفَاعلَ

ناَءلَ  تست  كارباتعز  شت  اصواتنت  هيابج    

Kendine yapma/ Yapılma 
(-ılmak) 

7 
 

VII 
 انفعالٌ - منفَعلٌ انفَعلْ ينفَعلْ ينفَعلَ - - ينفَعلُ انفَعلَ

رفَجنا  فرصنثَ  اعبنا  سجبنا  لَخسنا  فَضنا  قشنٰغي  ابنا  طَلَقنا  قَلَبنا    
Bizzat yapma  
(Kendine, kendini, kendi 

8 
لْيفْتع يفْتعلَ يفْتعلُ اُفْتعلَ يفْتعلُ افْتعلَ   افْتعالٌ مفْتعلٌ مفْتعلٌ افْتعلْ 



 64

 

 قْمر 
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
مِللُوعلْم  

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

ANLAM Ref 
Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

تبكُ  

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

yapmak) VIII عى  اهتنا  عمتسٰري  اتشى  اغتبٰوي  اتسا  لَفتخى  ادتهى  ارفْتذَ  اختا  عبتقَى  اتا بنتجٰبي  اتجطَٰفي  اصٰدي  ات  

Đsteme/ Gayret etme 
(dilemek) 

10 
 

X 
لَافْعتس  استفْعالٌ مستفْعلٌ مستفْعلٌ استفْعلْ يستفْعلْ يستفْعلَ يستفْعلُ اُستفْعلَ يستفْعلُ 

ٰيي  احتسا  قَامتسأْذَنَ  استلَ  اجعتساَ  ازهتسا  ابجتسا  ركْبتسا  فَرغتسا  طَاعتسارأْختسا  رشبتسا  فعضتس     
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SÜLASİ MEZİD İLLETLİ FİİLLER  

          
 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

        َرْقمٌ َرْقمٌ َرْقمٌ َرْقمٌ 
 Ref          

 نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ 
Fiil cinsi  

Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

 تهنِيئٌ/تهنِئَةٌ مهنأٌ مهنئٌ هنئْ     يهنئُ هنأَ    َمْهُمْوُز اللامَمْهُمْوُز اللامَمْهُمْوُز اللامَمْهُمْوُز اللام 2
 تربِيةٌ مربى مرب رب     يربي ربى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 2
ييناد نادى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 3      ادن ادنى مادناٌء  منِد 
 إِقَامةٌ مقَام مقْيِم أَقم     يقْيِم أَقَام    ُمْعَتل5 الَعْينُمْعَتل5 الَعْينُمْعَتل5 الَعْينُمْعَتل5 الَعْين 4
 إِعطَاٌء معطًى معط أَعط     يعطي أَعطَى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 4
(ميقن) موقن أَيقن     يوقن (ييقن) أَيقَن    ُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاء 4  قَنوقَانٌ مإِي 
 إِيمانٌ (إِأْمانٌ) مؤمن مؤمن آمن     يؤمن آمن (أَأْمن)    َمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاء 4
 تلَق (تلَقِّى) متلَقى متلَق تلَق     يتلَقَّى تلَقَّى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 5
ىيتعاطَ تعاطَى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 6      اطعت اطعتاطَى معتم (ىاطعت) اطعت 
 انقياد منقَاد منقَاد انقَد     ينقَاد انقَاد    ُمْعَتل5 العينُمْعَتل5 العينُمْعَتل5 العينُمْعَتل5 العين 7
 انطواٌء منطَوى منطَوٍ انطَوِ     ينطَوِي انطَوى    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 7

8 
الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل 

    أَْو َزاىأَْو َزاىأَْو َزاىأَْو َزاى
 جودزا
(جوتزا) 

وِجدزي     وِجدزا وِجدزم جودزم اجودزا 
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 املَاضي
 للْمعلُومِ

ارِعاملُض 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
 للْمجهولِ

ارِعاملُض 
بوصاملَن 

ارِعاملُض 
موزاملَج 

راَألم 
مسا 

 الفَاعلِ
مسا 

 املَفْعولِ
رداملَص 

        َرْقمٌ َرْقمٌ َرْقمٌ َرْقمٌ 
 Ref          

 نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ نَْوُع الِفْعلِ 
Fiil cinsi  

Geçmiş  Etken 

بكَت 

Yazdı  

Geniş Etken 

بكْتي 
Yazar 

Geçmiş Edilgen 

بكُت 

Yazıldı  

Geniş Edilgen 

بكْتي 
Yazılır  

Mansub 

بكْتي 
Meczum 

بكْتي 
Emir 

باُكْت 
Yaz! 

Yapan 

بكَات 

Yazan  

Yapılan 

بوكْتم 

Yazılan  

Mastar  

 كتابةٌ
Yazma  

8 
الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل الِفْعُل فَاُءُه َداٌل 

    أَْو َضادٌ أَْو َضادٌ أَْو َضادٌ أَْو َضادٌ 
 بطَرضا
(برتضا) 

طَرِبضي     طَرِبضا طَرِبضم بطَرضم ابرطضا 

تراخ     يختار اختار    ُمْعَتل5 الَعْينُ ُمْعَتل5 الَعْينُ ُمْعَتل5 الَعْينُ ُمْعَتل5 الَعْينُ  8  ارتخم ارتخم اريتخا 
 اتفَاق متفَق متفق اتفق     يتفق اتفَق (إِوتفَق)    ُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاءُمْعَتل5 الَفاء 8
 اتخاذٌ متخذٌ متخذٌ اتخذْ     يتخذُ اتخذَ (اأْتخذَ)    َمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاءَمْهُمْوُز الَفاء 8
تقَىالْ    ُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللامُمْعَتل5 اللام 8  الْتقَاٌء ملْتقًى ملْتقٍ الْتقِ     يلْتقي 

 استقْوالٌ/استقَالَةٌ مستقَالٌ مستقيلٌ استقلْ     يستقيلُ استقَالَ        الَعْينالَعْينالَعْينالَعْين    ُمْعَتل5 ُمْعَتل5 ُمْعَتل5 ُمْعَتل5  10
ىمستلْقً مستلْقٍ استلْقِ     يستلْقي استلْقَى        اللاماللاماللاماللام    ُمْعَتل5 ُمْعَتل5 ُمْعَتل5 ُمْعَتل5  10  استلْقَاٌء 
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RUBAİ FİİLLER   

قَمي راضالـم 
 للْمعلُومِ

ارِعضالـم 
 للْمعلُومِ

 الـماضي
 للْمجهولِ

ارِعضالـم 
 اسم الـمصدر اَألمر للْمجهولِ

 الفَاعلِ
مسا 

 الـمفْعولِ

Ref 
Geçmiş Etken 

 زلْزلَ

Sarstı  

Geniş Etken 

زلْزِلُي  

Sarsar 

Geçmiş Edilgen 

 زلْزِلَ

Sarsıldı  

Geniş Edilgen 

 يزلْزلُ
Sarsılır  

Emir 

 زلْزِلْ

Sars! 

Mastar  

زِلْزالٌ/زلْزلَةٌ  
Sarsma  

Yapan 

 مزلْزِلٌ

Sarsan  

Yapılan 

 مزلْزلٌ

Sarsılan  

 
 فَعلَلَ
 زلْزلَ

 يفَعللُ
 يزلْزِلُ

 فُعللَ
 زلْزِلَ

لَلُيفَع  
 يزلْزلُ

 فَعللْ
 زلْزِلْ

 فعاللٌ/فَعلَلَةٌ
زِلْزالٌ/زلْزلَةٌ  

 مفَعللٌ
 مزلْزِلٌ

 مفَعلَلٌ
 مزلْزلٌ

 
 تفَعلَلَ

جرحدت 
 يتفَعلَلُ

جرحدتي 
 تفُعللَ

رِجحدت 
 يتفَعلَلُ

جرحدتي 
 تفَعلَلْ

جرحدت 
 تفَعلُلٌ

تجرحد  
 متفَعللٌ

رِجحدتم 
 متفَعلَلٌ

جرحدتم 

 
 تفَوعلَ
بروجت 

 يتفَوعلُ
بروجتي 

 تفُوعلَ
رِبوجت 

 يتفَوعلُ
بروجتي 

 تفَوعلْ
بروجت 

 تفَوعلٌ
بروجت 

 متفَوعلٌ
رِبوجتم 

 متفَوعلٌ
بروجتم 

 
 تفَعولَ
كوهرت 

 يتفَعولُ
كوهرتي 

 تفُعوِلَ
وِكهرت 

 يتفَعولُ
كوهرتي 

 تفَعولْ
كوهرت 

 تفَعولٌ
كوهرت 

 متفَعوِلٌ
وِكهرتم 

 متفَعولٌ
كوهرتم 

 
 تفَعيلَ

ففْججت 
 يتفَعيلُ

ففْججتي 
 تفُعيِلَ

تفْجِفج  
 يتفَعيلُ

ففْججتي 
 تفَعيلْ

ففْججت 
 تفَعيلٌ

ففْججت 
 متفَعيِلٌ

فْجِفجتم 
 متفَعيلٌ

ففْججتم 
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 افْعنلَلَ
مجنرحا 

 يفْعنللُ
جِمنرحي 

 اُفْعنللَ
جِمنراُح 

 يفْعنلَلُ
مجنرحي 

 افْعنللْ
جِمنرحا 

 افْعناللٌ
امجرِنحا 

 مفْعنللٌ
جِمنرحم  - 

 
 افْعلَلَّ

ضضيبا 
 يفْعللُّ

ضضيبي 
 اُفْعللَّ

ضضياُب 
 يفْعلَلُّ

ضضيبي 
 افْعللَّ

ضضيبا 
 افْعالّلٌ

اضيِضبا 
 مفْعللٌّ

ضضيبم 
 - 

 


