
Taha 40-55

 �َْ Unutur ُْْ َُ Onlara azap 
etmenََ O ikisi dedi

َُُُْ Onu üstlenir, 
yüklenirَََ İkinizin 

korkmasıَكََ Seni denedik

Gam, keder اََْ Üzülmesi (dş)ََْنَُْ Aşırı giderَط

�َْ Azar َرًةَ Kere ََُْ Onun gözü

َِ Sapar �َ Oğulları َُِْ Onun ilmi, 
bilgisi

 �َْ Korkar ُلَ Durum �َ Azdı

َََُ Öğüt alır ِاُو Sahipleri َ Çeşitli

Vahyolundu َ�ِ Seneler اُو�َ Yol gösterirَِى

 Hidayet, yol ا�ُْى
göstermeَََُْْا Hayvanlarınız َََ Yol açtı

 �ا Anlayış, akılَلََْا İndirdi ُمَ ا Esenlik, selam

 �َْ Kendim َ ُا Annen ًُُ Yollar

ُُْ �ُ Sizi 
döndürürüzََِْا Bize ََُر İki elçi

ُُُِْْ Sizi çıkarırız�َْا Verdi َكَََْر Seni 
döndürdük

İkinizin Rabbi َرSeni seçtimَُ اََ Korkarız َََُُْْف

ََْك َ Seni kurtardıkََُْا İşitirimََر Senin Rabbin

 Benim ِذ�ْىEşler, çiftler اَْزَواََ Bitki ًٍت
anılmam

Otlatın ََُْ Onun yaratılışı اْرَْاًَْ Beşik, döşekا

َََُ İkinizle 
beraberِْاَْر Gönderَََُْْ Sizi yarattık

ً َ Yumuşakاَر�ى Görürümَََ Kıldı, yaptı

ََِْ Kaldın ََاِْذ İkiniz gidinَكَِْ Sana geldik

َْ Ki َْاِْذ Git َِْ Sen geldin

 Size göstereyimََ Döndü, yüz اَُدَ Yalanladıَُْب
çevridi

َُ Sözَكَُا Kardeşin ََِ İkinizin 
gevşemesi

Çıkardık اNesiller َََْْ اُُْوِن �َْ Yürür (dş)

َََْ Öldürdünَِْهُ ا İkiniz ona gidinُلَُ Der (dş)



Seçme Metnler - 1 

Enbiya 30-35 

O iki dişi oldu َََ yollar  ُُ bitişik  َر
nkar ettiler ََُا tavan   َ Eer mi? ََِا
Yüzüyorlar ََُن َ gökyüzü ََء ا …medi mi? َََا
Olaki onlar ََُ gökler َاِت  ا Beşer insan ََ
Doru yolu bulurlar ََُن َ Dalar (sabit olanlar) َاََِر tadandır ََُِذا
ldün, sen ölürsen ِ güneş َ  ا döndürülürsünüz ََُن ُ
korunmuş ُ َ Biz o ikisini ayırdık ََُ ََ Sarsıyor,sarsar ََٖ
Yüz çevirenler َُنُِ mtihan deneme َ ِ Biz kıldık َََ
ölüm ِت َا Dalar arasındaki 

geniş yollar  َِ diri
یَ

Sizi deneriz َُُ yörünge ََ gündüz اََر
Kişi, can  َ inanırlar َُِن ُ Ebedi kalıcı olmak, 

ölümsüzlük َُا


