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HİKÂYELEŞTİRME 1

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, Ek-1’de yer alan konular gönüllü öğrencilere dağıtılarak 
görevlendirme yapılır.

2. Öğrencilerden, Mekke Dönemi’nde Peygamberimizin hayatının değişik bölümlerini, o 
anlara şahit olan bir sahabenin veya bir varlığın dilinden anlatmaları istenir.

3. Bu sunuyu hazırlatmakla ne amaçlandığı öğrencilere açıklanır.

4. Öğrencilere hazırlanmaları için bir hafta süre verilir.

5. Öğrenciler sunumlarını hazırlar ve derste arkadaşlarına sözlü olarak sunar.

6. Sunum yapan öğrenciler, konunun anlaşılıp anlaşmadığını ölçmek için arkadaşlarına 
konu ile ilgili sorular sorar.

7. Dinleyen öğrencilerin de sunum yapan öğrencilere soru sormasıyla etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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Ek-1HİKÂYELEŞTİRME1

Konular:

Vahyin ilk geldiği dönemi, öncesi ve sonrasıyla 
Hz. Hatice’nin dilinden anlatma.

Hz. Ömer’in Müslüman olmasını, kız kardeşinin 
dilinden anlatma.

Hz. Peygamber’in Kureyşlilere çağrısını, Safa 
Tepesi’nin dilinden anlatma.

Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefatlarını, Mekke 
şehrinin dilinden anlatma.

Hz. Peygamber’in yakın çevresine çağrısını, 
Hz. Ali’nin dilinden anlatma.

Hz. Hamza’nın Müslüman olmasını, Kâbe’nin 
dilinden anlatma.

Müslümanların Habeşistan’a hicretini, Hz. 
Osman’ın veya Necaşi’nin dilinden anlatma.

Hz. Peygamber’in Taif yolculuğunu, Zeyd’in 
dilinden anlatma.

Hz. Peygamber’in İsra ve Miraç yolculuklarını, 
Mescid-i Haram veya Mescid-i Aksa’nın 
dilinden anlatma.
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AKLINDA TUT 2

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Öğrenciler iki ya da üç gruba ayrılır.

2. Öğrencilere Ek-1’deki metin dağıtılır. Öğrencilerden, beş dakika süresince metne göz 
atmaları ve metindeki cümleleri sıralı bir şekilde hafızalarında tutmaya çalışmaları 
istenir. Süre bitiminde metin öğrencilerden geri alınır.

3. Her grup, kendi arasında yan yana dizilir.

4. Oyuna başlayacak grup yazı tura ile belirlenir. Birinci grubun ilk öğrencisi metindeki ilk 
cümleyi söyler. Ardından ikinci öğrenci ilk iki cümleyi, üçüncü öğrenci ilk üç cümleyi 
birlikte söyler. Oyun bu şekilde devam eder. Gruptaki bütün öğrenciler metni hatasız bir 
şekilde tamamlamaya çalışır. 

5. Oyunda önemli olan cümleleri doğru sırayla söyleyebilmektir. Cümleler farklı kelimelerle 
de kurulabilir.

6. Eğer bir öğrenci söyleyeceği cümleyi hatırlayamaz veya hata yaparsa sıra diğer gruba 
geçer. Aynı süreç, bu grupla da tekrarlanır.

7. Gruplar değiştikçe olay örgüsüne baştan başlanır. 

8. Her turda ilk sıradaki öğrenci en arkaya geçer.

9. Hata yapmadan süreci tamamlayan grup, birinci seçilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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Ek-1AKLINDA TUT 2

Aşağıda Mekke Dönemi’ne ait bazı olaylar kronolojik olarak verilmiştir.  Bu olayları sırasıyla hafızanızda 
tutmanız için beş dakikanız var.

Peygamberimize ilk vahiy 610 
yılında geldi.

Hz. Peygamber, davetine, yakın 
çevresinden başladı.

1

2

Hz. Peygamber’e ilk inanan, eşi Hz. 
Hatice oldu.

Hz. Peygamber, İslam dinini ilk üç 
yıl insanlara gizlice anlattı.

3

4

Açıktan tebliğ başlayınca Mekkeli 
müşrikler çok sert tepki verdiler.

Bir grup Müslüman 615 yılında 
Habeşistan’a göç etti.

5

6

Müslümanlara karşı boykot üç yıl 
sürdü.

Hz. Peygamber, Zeyd’i yanına 
alarak Taif’e gitti.

7

8

İsra ve miraç mucizeleri gerçekleşti.

Mekke’den Medine’ye hicret 622 
yılında gerçekleşti.

9

10
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KİM DOĞRU SÖYLÜYOR 3

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Sınıftan üç öğrenci seçilerek her birinden, Ek-1’de yer alan cümlelerden birini 
arkadaşlarına okuması istenir.

2. Diğer öğrenciler, bu üç öğrenciden hangisinin verdiği bilginin doğru olduğunu bulur ve 
diğerlerinin hatalarını düzeltir.

3. Cahiliye Dönemi’yle ilgili kısa bilgilendirme yapılarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



131212

Ek-1KİM DOĞRU SÖYLÜYOR 3

Aşağıdaki öğrencilerin verdikleri bilgileri değerlendirelim. Hangi öğrencinin verdiği bilginin doğru 
olduğunu, hangilerinin hata yaptığını bulalım. Hatalı ifadeleri düzeltelim.

1. Öğrenci:

2. Öğrenci:

3. Öğrenci:

İslamiyet’ten önceki dönemde insanlar 
kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
Kadınlara ve kız çocuklarına değer 
verilmezdi. 
Bu döneme Mekke Dönemi denir.

İslamiyet’ten önceki dönemde içki, kumar 
ve zina yaygındı. 
Kabile kavgaları ve kan davaları yaşanırdı. 
Bu döneme Medine Dönemi denir.

İslamiyet’ten önceki dönemde toplumda 
adalet yoktu. 
Kölelik yaygındı, güçlüler zayıfları ezerdi.
Bu döneme Cahiliye Dönemi denir.
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BİLSE BİLSE 4

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilere Alak suresinin ilk beş ayetinin anlamını 
ezberlemeleri söylenir.

2. Derste sınıf listesinden bir öğrenci seçilir. Seçilen öğrencinin adı eklenip “Alak suresini 
bilse bilse……. bilir.” denerek oyun başlatılır.

3. Seçilen öğrenci Alak suresinin ilk ayetinin anlamını söyler ve aynı şekilde bir arkadaşının 
adını, “Alak suresini bilse bilse……. bilir.” cümlesine ekler.

4. Gerekli görülen durumlarda sürece müdahale edilir.

5. Bütün öğrenciler etkinliğe katılana kadar Alak suresinin ilk beş ayeti tekrarlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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PANO 5

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden derse fon kâğıdı ve renkli kalemler getirmeleri 
istenir. 

2. Derste Peygamberimizin Mekke Dönemi, kronolojik olarak tahtaya yansıtılır. 

3. Sınıf üç gruba ayrılır.

4. Gruplardan, fon kâğıtlarını ve renkli kalemleri kullanarak tahtaya yansıtılandan farklı bir 
kronolojik pano hazırlamaları istenir.

5. En güzel çalışma birinci seçilir.

6. Yapılan çalışmalar panoda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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GECE GÜNDÜZ 6

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Öğrencilere etkinlikle ilgili bilgi verilir.

2. Ek-1’deki cümleler öğrencilere tek tek söylenir.

3. Söylenen cümlelerdeki bilgiler yanlışsa öğrenciler gece gündüz oyunundaki gibi başlarını 
sıraya koyarlar, doğru ise kaldırırlar.

4. Her cümle sonunda, yanılan öğrenciler tahtaya çıkar.

5. Sona kalan öğrenci oyunu kazanır ve arkadaşları tarafından tebrik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.



171616

Ek-1GECE GÜNDÜZ 6

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler yanlışsa öğrenciler gece gündüz oyununda olduğu gibi başlarını 
sıraya koymalı, doğru ise kaldırmalıdır.

Hz. Peygamber’e ilk vahiy 622 
yılında gelmiştir. 

Hz. Peygamber, 622 yılında 
Mekke’den Medine’ye hicret etti. 

Müslümanların Mekkelilerle 
yaptığı ilk savaş Bedir’dir. 

Medine’nin eski ismi Yesrib’tir.

Mekke 615 yılında fethedildi. 

Hz. Peygamber Mekke’de vefat 
etti.

Mekke’den Medine’ye göç eden 
Müslümanlara “muhacir” denir. 

Hz. Hamza, Uhud Savaşı’nda 
şehit oldu.

Mescid-i Nebi’de öğrencilerin 
kaldığı bölüme suffe denir. 

Hendek Savaşı’nda Medine 
etrafına çukurlar kazılması fikri, 
Selman-ı Farisi’ye aittir. 

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler 
arasında yapılan anlaşmaya 
Hudeybiye Antlaşması denir.

Açıktan tebliğ başlayınca Mekkeli 
müşrikler çok sert tepki gösterdi.

Hz. Peygamber’e ilk inanan, yakın 
arkadaşı Hz. Ebubekir oldu. 

Müslümanlara karşı 616 yılında 
başlayan boykot, üç yıl sürdü. 

Hz. Peygamber, tebliğe, 
yakın çevresinden başladı.

Bir grup Müslüman, 622 yılında 
Habeşistan’a göç etti. 

Hz. Peygamber, peygamberliğinin 
ilk üç yılında İslam dinini insanlara 
gizlice anlattı. 

Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi 
yanına alarak Taif’e gitti.

İsrâ ve miraç mucizeleri Mekke 
Dönemi’nde gerçekleşti. 

Mekke’den Medine’ye göç 
edenlere yardım edenlere 
Müslümanlara “ensar” denir.

(D)

(Y)

(D)

(D)

(Y)

(D)

(Y)

(D)

(D)

(Y) (D)

(D)

(D)

(Y)

(Y)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)
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AKROSTİŞ 7

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Ders kitabından, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi” konusu bir 
öğrenciye sesli bir şekilde okutulur. 

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrencilerden, akrostiş tekniğini kullanarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve 
güvenilir oluşunu anlatan bir şiir yazmaları istenir.

4. Gönüllü öğrenciler yazdıkları şiirleri sesli bir şekilde sınıfta okur.

5. Daha sonra bu şiirler sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1AKROSTİŞ 7

Akroştiş tekniğini kullanarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir oluşunu anlatan bir şiir 
yazınız. Bu şiirin başlığını da siz belirleyiniz.

…………………………………..

M………………………………………………………………….
U………………………………………………………………….
H………………………………………………………………….
A………………………………………………………………….
M………………………………………………………………….
M………………………………………………………………….
E………………………………………………………………….
D………………………………………………………………….
Ü………………………………………………………………….
L………………………………………………………………….
E………………………………………………………………….
M………………………………………………………………….
İ………………………………………………………………….
N………………………………………………………………….

…………..………………… 
      Şiirin Yazarı
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TABU 8

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce dört öğrenci görevlendirilir.

2. Görevlendirilen öğrenciler, ilk Müslümanlardan 20 sahabiyle ilgili tabu kartları hazırlar. 
(Kartlara yazılacak sahabe isimleri Ek-1’de yer almaktadır.)

3. Etkinlik saatinde sınıfa, ilk Müslümanlarla ilgili bir tabu oyunu oynanacağı açıklanır.

4. Bir öğrenci seçilir, bu öğrenci herhangi bir kartla oyuna başlar.

5. Öğrenciden, bir dakika içerisinde, kartta yazılı sahabi ismini sınıf arkadaşlarına anlatması 
istenir.

6. Sınıftaki öğrenciler sahabinin kim olduğunu bulmaya çalışır.

7. Oyun, ekteki tüm sahabi isimleri anlatılıncaya kadar devam eder.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1TABU8

Hz. Hatice

Hz. Bilal-i 
Habeşi

Hz. Zeyd b. 
Harise

Hz. Musab 
b. Umeyr

Hz. Fatıma

Hz. Habbab 
b. Eret

Hz. Zeynep

Hz. Sümeyye

Hz. Ebu Bekir

Hz. Cafer b. 
Ebu Talip

Hz. Ümmü 
Gülsüm

Hz. Erkam b. 
Ebü’l-Erkam

Hz. Rukiye

Hz. Yasir

Hz. Hamza

Hz. Osman

Hz. Abdurrahman 
bin Avf

Hz. Ali

Hz. Sa’d b. 
Ebu Vakkas

Hz. Ömer
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KELİME AVI 9

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Öğrencilere, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatının Mekke Dönemi’yle ilgili Ek-1’deki 
bulmacayı çözecekleri söylenir.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

4. Öğrencilere, bulmacayı çözmeleri için 20 dakika süre verilir.

5. Bulmacada kelimelerin soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya çapraz yazılmış olabileceği 
belirtilir.

6. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci sınıftaki arkadaşları tarafından tebrik edilir.

7. Bulunan şifre öğrencilere okutularak etkinlik sonlandırılır.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği görülür. 

20 dk.
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Ek-1KELİME AVI9

Aşağıdaki kelimeler dikey, yatay veya çapraz olarak tabloya gizlenmiştir. Kelimeleri karışık harfler 
arasından bularak boyayınız ve kalan harfleri sıralayarak Hz. Peygamber’in çocuklarından bazılarının 
isimlerine ulaşınız. 

Z D A V E T E İ Y P

N K T A İ F E S P U

F A K M A V T R H T

H B U E S I A A A M

İ İ D K A A B H T A

R L Ü K F C O B İ D

A E S E A E Y U C Y

M İ R A Ç B K N E L

A L A K L R O A U H

K Z E Y D A T A S R

H A B E Ş İ S T A N

I C A H İ L İ Y E M

PUT NURTAİF İSRA

BOYKOT
DAVET CAHİLİYEKUDÜS CEBRAİL
VAHİY ZEYDSAFA KABİLE

HATİCE

HABEŞİSTANALAK 
MİRAÇ
MEKKE

HİRA

ŞİFRE

_ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _
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SEMBOL BULMACA 10

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemi’ni değerlendirir.

1. Ek-1’deki bulmaca çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Bu çalışma ile nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 

3. Öğrencilere bulmacayı çözmeleri için 20 dakika süre verilir.

4. Bulmaca, yönergede açıklanan şekilde çözülür.

5. Süre bittiğinde cevap anahtarı açıklanarak etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin bulmacaları incelenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol 
edilir.

20 dk.



252424

Ek-1SEMBOL BULMACA10

Aşağıdaki tablolarda her sembol bir harfi işaret etmektedir. Bu sembollere denk gelen harfleri 
tablodaki yerlerine yazarsanız ilk Müslümanlardan bazılarının isimlerine ulaşmış olacaksınız. Hadi 
isimleri bulalım.

* ∞ # ×

* ∞ ∞ ◊
E Y

* ∞ * #
A

×
İ

◊

*
H

∞
Z

◊ ⌂ ⌂ ◊ ×
R

⌂
B

× # × * # ⌂ ◊ ×
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BALIK KILÇIĞI 11

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrencilere Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı dağıtılır.

2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdındaki metni okumaları ve metinden çıkardıkları sonuçları 
balık kılçığı üzerine yazmaları istenir.

3. Bunun için öğrencilere 15 dakika süre verilir.

4. Verilen süre sonunda gönüllü öğrencilerin cevapları sınıfta okunur.

5. Ders bitimine kadar öğrencilerin çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılır.

6. Etkinlik kâğıdını sergilemek isteyen öğrencilerin çalışmaları sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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Ek-1BALIK KILÇIĞI 11

Aşağıda yer alan metni okuyarak hicretin sebeplerini ve sonuçlarını balık kılçığı üzerine yazınız.

İslamiyet, Mekke’de hızla yayılırken müşriklerin Müslümanlara tavrı da gittikçe sertleşiyordu. 
Müşrikler, Müslümanları Mekke’de istemiyor, onlara zulmediyor ve dinlerini özgürce 
yaşamalarına fırsat vermiyorlardı. Aynı zamanda İslam dininin Mekke dışında yayılmasını 
da istemiyorlardı. Bu durum, Müslümanlar için yeni bir yurt arayışını zorunlu hâle getirmişti. 

620 yılında Mekke’de panayırların kurulduğu bir dönemde Hz. Peygamber, Medine‘den 
Mekke’ye gelen altı kişilik bir gruba İslam’ı anlattı. Medineliler, bu çağrıyı olumlu karşılayarak 
Müslüman oldular. Ertesi sene Medineli Müslümanlar, 12 kişilik bir grupla Mekke 
yakınlarındaki Akabe mevkiinde Hz. Peygamber ile tekrar bir araya geldiler. Bu görüşmede, 
Allah’a (c.c.) hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, iftira 
etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine dair Hz. Peygamber’e söz verdiler. Bu 
görüşmeye “I. Akabe Biatı” adı verilir. 

I. Akabe Biatı’ndan bir yıl sonra (622) aynı yerde Medineli Müslümanlar, 75 kişilik büyük bir 
grup hâlinde gelerek Hz. Peygamber ile yeniden buluştular. Bu görüşmede Hz. Peygamber’i 
canları ve malları pahasına koruyacaklarına, ona itaat edeceklerine dair söz verdiler. Hz. 
Peygamber’i ve Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Bu görüşmeye de “II. Akabe 
Biatı” adı verilir.

Mekkeli Müslümanlar, II. Akabe Biatı’ndan sonra Mekke’den Medine’ye gruplar hâlinde 
ve gizlice göç etmeye başladılar. Hz. Peygamber ve beraberindekiler de 622 yılının Eylül 
ayında Mekke’den ayrılarak Medine’ye ulaştılar. Medineliler, Hz. Peygamber’i büyük bir 
sevinç ve coşkuyla karşıladı. İslam tarihinde bu göçe “hicret” adı verildi.

Hicretin ardından Müslümanlar için Medine’de inanç özgürlüğü, toplumsal hayat, eğitim 
öğretim gibi konularda yeni bir dönem başladı. Böylece hicretin ardından; Müslümanlar 
baskı ve zorlamalardan kurtuldu, İslam dininin yayılması hız kazandı ve Mekke Dönemi 
sona ererek Medine Dönemi başladı. Müslümanlar Medine’de dinî, siyasi, sosyal vb. 
hususlarda daha düzenli ve sistemli bir hayata kavuştular. Sonraki yıllarda hicret, İslam 
takviminin başlangıcı kabul edildi.
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GAZETE 12

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilere, Mekke’den Medine’ye hicretle ilgili bir “gazete 
çıkarma” etkinliği yapacakları belirtilir.

2. Öğrencilere derse hazırlıklı gelmeleri, karton, makas ve tutkal gibi malzemeler 
getirmeleri söylenir.

3. Öğrencilerden beşer kişilik gruplar oluşturulur. 

4. Öğrencilere gazeteyi, hicret esnasında Hz. Peygamber’in Medine’ye ulaştıktan bir 
sonraki gün çıkacak sayı olarak hazırlamaları gerektiği söylenir.

5. Gazete içeriğinde şu konulara temas edilebilir: 

• Bu yolculuğun son ana kadar nasıl gizli tutulduğu.

• Hz. Ali’nin neden Mekke’de kalarak Hz. Peygamber’le gelmediği.

• Hz. Ebu Bekir’in hicret esnasındaki rolü.

• Yol masraflarının nasıl karşılandığı.

• Ensar ile muhacirin duygu ve düşünceleri.

• Mekkeli müşriklerin düşünceleri ve davranışları.

• Mekke ile Medine arasındaki bu yolculukta ne gibi olayların yaşandığı.

6. Gruplar gazetelerini hazırladıktan sonra sınıfta sunumlarını yaparlar.

7. En güzel çalışmalar sınıf oylamasıyla belirlenip sınıf ya da okul panosunda sergilenir. 

Hazırlanan gazeteler incelenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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EŞLEŞTİRME 13

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrencilere hicretle ilgili “eşleştirme” etkinliği yapılacağı söylenir ve bu etkinliğin amacı 
açıklanır.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır. Hicretle ilgili bilgilerin doğru eşleştirmelerini ok 
işaretleriyle yapmaları için öğrencilere iki dakika süre verilir.

3. Sürenin sonunda doğru cevaplar söylenir.

4. Öğrencilerden, kâğıtlarını yanlarındaki arkadaşlarıyla değiştirmeleri ve birbirlerinin 
kâğıdını değerlendirmeleri istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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Ek-1EŞLEŞTİRME 13

Aşağıdaki isimler ile açıklamaları doğru bir şekilde eşleştiriniz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  hicretteki yol arkadaşı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  hicrette sığındığı 
mağara

Medinelilerle hicret öncesi yapılan biat

Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) hicret esnasında yerine 
bıraktığı kişi

Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) eğitim amacıyla 
Medine’ye gönderdiği genç sahabi Hz. Ebu Bekir

Hz. Musab bin 
Umeyr

Sevr

Hz. Ali

Akabe
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HİKÂYELEŞTİRME 14

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrencilere Ek-1’deki hikâye dağıtılır. Öğrencilerin kendilerinin de benzer şekilde, bir 
varlığı konuşturarak hicret olayıyla ilgili kısa bir hikâye yazmaları söylenir.

2. Öğrencilerden, yazdıkları hikâyeyi arkadaşları ile paylaşmaları istenir.

3. Yazılan en güzel üç hikâye, panoda sergilenir. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

40 dk.
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Ek-1HİKÂYELEŞTİRME 14

Aşağıdaki şiirsel hikâyeye benzer şekilde, siz de hicret olayıyla ilgili bir varlığı konuşturarak kısa bir 
hikâye yazınız.

BEN TAİFLİ BİR GÜVERCİN

“Ben Taifli bir güvercin. 
Gökyüzünde özgürce uçarak geçirdiğim ömrümün son gününü sizinle 
paylaşmak istedim.
Taif; küfrün, zulmün, nefislere köle oluşun alabildiğine yaşandığı zavallı 
şehir.
Taiflilerin karanlıklar içerisinde yaşadıkları bir gün. 
O gün benim son günüm
Ve o gün benim en mutlu günümdü…
Yine her zamanki gibi gökyüzünde özgürlük şarkıları söyleyerek 
uçuyordum.
Çölün içinden iki kişinin Taif’e doğru yaklaştığını gördüm. 
Mekke tarafından geliyorlardı.
Annem, asırlardır beklenen peygamberin oradan çıkacağını söylemişti 
bana… 
Dünya var olduğundan beri dağ, taş, deniz, ırmak; bütün kâinat onun 
gelişini beklermiş.
Sürekli son peygamberden bahsederdi annem. 
Ona da annesi anlatırmış hep.
İsmi Muhammed’miş. Gül kokarmış teni.
Gülünce güller açarmış yüzünde.
İnci dişleri vururmuş derinden. 
Kara gözleri yakarmış yüreğinden.
Ay yüzü nura boğarmış her yeri. 
Yürekleri okşarmış o güzel sesi.
O tatlı bakışları âşık edermiş gören herkesi.
…”

Erol Çam
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MAKET YAPIYORUZ 15

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrenciler üç gruba ayrılır.

2. Gruplardan birer maket yapmaları istenir. Birinci grup Kâbe’nin maketini, ikinci grup 
Sevr mağarasının maketini, üçüncü grup ise Mescid-i Nebi’nin maketini yapacaktır.

3. Maketler, sınıf ortamında yapılabileceği gibi etkinlikten bir hafta önce maket yapımı 
performans görevi olarak da verilebilir.

4. Yapımı tamamlanan maketler üzerinden, Medine’ye hicretin nasıl gerçekleştiği, sebep 
ve sonuçları ile birlikte açıklanır.

5. Maketler, ünite bitimine kadar sınıfta sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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EMPATİ YAPIYORUM 16

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Etkinlik saatinde, öğrencilerden, kendilerini bir muhacir olarak hayal etmeleri istenir. 

2. Öğrencilere, aşağıda verilen sorulardan yola çıkarak bir muhacir olarak yaşayabilecekleri 
zorlukları yazmaları söylenir.

• Yaşadığın yeri terk etmek zorunda olman sana ne hissettirir?

• Tanıdığın kişilerden ayrılmak ve onları bir daha göremeyeceğini düşünmek sana 
neler hissettirir?

• Hiç bilmediğin yeni bir yerde yaşayacak olmanın zorlukları nelerdir?

• Bu zorlu yolculukta ve yeni hayatında, sana yardım eden ve senden

yardımını esirgeyen insanlar, nasıl hissetmene sebep olurlar?

3. Gönüllü öğrencilere, yazdıkları okutularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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İLAHİ KOROSU 17

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Sınıftan dört grup oluşturulur.

2. Etkinlikten bir hafta önce gruplara, Hz. Peygamber’le ilgili birer ilahi metni dağıtılır. 

3. Her grubun kendi arasında bu ilahilere çalışması istenir.

4. Etkinlik saatinde gruplar, çalıştıkları ilahiyi koro olarak seslendirir.

5. Öğrencilere, peygamber sevgisinin imanın bir gereği olduğu ve bu sevginin oluşmasında 
ilahilerin de katkısının bulunduğu anlatılarak etkinlik tamamlanır.

Önerilen ilahiler:

• Talea’l-bedru Aleynâ

• Arayı Arayı Bulsam İzini

• Canım Kurban Olsun Senin Yoluna

• Sevdim Seni Mabuduma

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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BALIK KILÇIĞI 18

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Hicret konusu bir öğrenciye yüksek sesle okutulur.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrencilere, beş dakika süre verilerek Medine’ye hicretin sebeplerini ve sonuçlarını 
balık kılçığı üzerine yazmaları söylenir.

4. Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenerek çalışma tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1BALIK KILÇIĞI 18

Aşağıda yer alan balık kılçığı üzerine Müslümanların Medine’ye hicret etmesinin sebeplerini ve 
sonuçlarını yazınız.

MEDİNE’YE HİCRET

SEBEPLERi
SONUÇLARI
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BAŞLIK YAZMA 19

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrencilere, Medine’ye hicret ile ilgili bir etkinlik yapacakları söylenir.

2. Bu etkinlikle nasıl bir amaca ulaşmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

4. Verilen süre içerisinde öğrenciler cevaplarını yazarlar.

5. Gönüllü öğrencilerden başlanarak cevaplar alınır, yanlış olanlar düzeltilir, eksik olanlar 
tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Hicret esnasında Hz. Peygamber ve 
arkadaşının konakladığı mağara.
Büyük bir teslimiyete ve Allah’ın 
(c.c.) hikmetine şahitlik etti.

...................................

Ek-1BAŞLIK YAZMA 19

Kutularda, hakkında bilgi verilen kişi veya yerin ismini noktalı yerlere yazınız.

İslam’ın son peygamberi.
Mekke’den Medine’ye hicret 
etmeden önce Mekkeliler tarafından 
öldürülmek istendi.
En yakın arkadaşlarından biriyle 
Medine’ye hicret etti.

Hz. Peygamber hicret ederken 
onun yatağında bekleyerek 
suikastçıları şaşırttı.
Sonradan Hz. Peygamber’e 
yetişerek hicretini onunla 
gerçekleştirdi.

Hz. Peygamber’le birlikte Medine’ye 
hicret etti.
Hicret esnasında mağaraya onunla 
birlikte sığındı.
Hicret esnasında kızı onlara 
yiyecek getirdi.

Hicret esnasında babasına ve Hz. 
Peygamber’e yemek taşıyan hanım.
Hz. Aişe ile kardeştir.

...................................

...................................

...................................

...................................
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İLAHİ YAZMA 20

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

1. Öğrencilere, “Ay Doğdu Üzerimize” ilahisi dinletilir.

2. Hicret sonrası Medinelilerin, Hz. Muhammed’i (s.a.v) nasıl karşıladığı üzerine konuşulur.

3. Öğrenciler, sınıf mevcuduna göre üç ya da dörder kişilik gruplara ayrılır.

4. Gruplar belirlendikten sonra öğrencilerden kendilerini, Hz. Muhammed’i (s.a.v)  
karşılayan Medinelilerin yerine koymaları ve sevinçlerini anlatan bir ilahi sözü yazmaları 
istenir.

5. Her grup, verilen sürede kendi ilahisini oluşturduktan sonra bu ilahiyi sınıfta birlikte 
seslendirir.

6. En güzel ilahi sözleri öğrencilerin seçimiyle belirlenerek etkinlik sonlandırılır.

Not: İlahi sözleri “Ay Doğdu Üzerimize” ilahisinin müziğinin üzerine, onun sözleri değiştirilerek 
yazılabilir. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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KELİME AVI 21

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılarak 15 dakika süre verilir.

2. Bulmacada kelimelerin soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış olabileceği 
hatırlatılır.

3. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci sınıftaki arkadaşları tarafından tebrik edilir.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği görülür.

20 dk.
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Ek-1KELİME AVI 21

Aşağıdaki karışık harfler arasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ne ait kelime-
ler, isimler ve kavramlar yer almaktadır.  Bu ifadeleri bularak renkli kalemlerle boyayınız. Boyamadığı-
nız harfleri soldan sağa doğru yazdığınızda yeni bir ifadeye ulaşacaksınız.
Not: Bulmacada kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış olabilir.

M e d  i n e t ü l M ü n e v v e r e

Â l e Y e s r i b m l e r U h u d e

R a h m e t H i b e N i d i c s e M

E M a z H u d e y b i y e r e t i M

n u u h a m  m e d M u s r i d e B S

s h R a v z a i M u t a h h a r a u

a a V e d a H u t b e s i t a f a f

r c S a l l a l ı c c a H a d e V f

l i a h u A e f f u S ı b a h s A e

 l r M e d i n e S ö z l e ş m e s i

 e y h i H e n d e  k v e S e l l e m

Medinetü’l-Münevvere

Ashab-ı Suffe

Uhud

Mescid-i Nebi

Ensar

Hudeybiye

Yesrib

Muhacir

Hendek

Suffe

Ravza-i Mutahhara

Bedir

Veda Haccı

Veda Hutbesi

Medine Sözleşmesi
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BİLGİ YARIŞMASI 22

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Sınıf iki gruba ayrılır. 

2. Her gruptan birer öğrenci birlikte ayağa kalkar.

3. Öğrencilere Ek-1’deki sorulardan birisi sorulur.

4. Cevap verme süresi 15 saniye ile sınırlandırılır.

5. Doğru cevabı ilk söyleyen öğrenci, grubuna 10 puan kazandırır.

6. İki öğrencinin aynı anda doğru cevap vermesi durumunda iki grup da 10 puan alır.

7. Ayağa kalkan öğrencilere yalnız bir soru sorulur. Doğru cevabı alınamayan sorular 
öğretmen tarafından cevaplandırılır.

8. Etkinlik, diğer öğrencilerle devam eder.

9. Puanlar, tahtada oluşturulan çizelgeye yazılır.

10. Ders bitiminde en çok puan toplayan grup, oyunu kazanmış olur. Puanların eşitliği 
durumunda iki grup da birinci ilan edilir.

Öğrencilerin performansı gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

40 dk.



SORULAR

1. 622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan göçün adı nedir?

2. Hicretten sonra Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında yapılan ilk 
savaşın adı nedir?  

3. Mekke’den Medine’ye hicret edenlere verilen isim nedir?

4. Medineli Müslümanlara verilen isim nedir?

5. Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?

6. Mekkeli müşriklere karşı yapılan son savunma savaşının adı nedir? 

7. Eski adı “Yesrib” olan Medine şehrinin hicretten sonra “nurlu şehir” 
anlamına gelen adı nedir? 

8. Hicretten sonra Medine’de ilk iş olarak inşa edilen mescidin adı nedir? 

9. İnşa edilen mescidin bitişiğine, hem kimsesiz ve yoksul Müslümanların 
kalması hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan 
bölümün adı nedir? 

10.   Mescidin bitişiğine inşa edilen bölümde kalarak ilim öğrenenlere ne 
isim verilmiştir?

11. Medine’de, önceden aralarında kan davaları bulunan, Müslüman 
olduktan sonra barış içinde yaşayan iki kabilenin isimleri nedir?  

12.  Hicretten sonra Medine ve çevresinde yaşayan kabileler, Yahudiler ve 
Müslümanlar arasında yapılan anlaşmaya verilen isim nedir?

13.  Bedir Savaşı hangi yılda yapılmıştır? 

14.  Uhud Savaşı hangi yılda yapılmıştır?  

15.  Hendek Savaşı hangi yılda yapılmıştır?

16.  Mekke kaç yılında fethedilmiştir? 

17.  Hendek Savaşı’nda, şehrin etrafına savunma amacıyla çukurlar 
kazmayı öneren sahabinin adı nedir? 

18. 628 yılında, Hz. Peygamber ve beraberindeki bin beş yüz kadar 
Müslüman’ın Kâbe’yi ziyaret etmelerini istemeyen Mekkeli müşriklerle 
yapılan anlaşmanın adı nedir?

19.  Hz. Peygamber’in veda haccında okuduğu hutbenin adı nedir?

20.  Hz. Peygamber’in ilk ve son hac ibadetine ne denir? 
43

Ek-1BİLGİ YARIŞMASI22

Hicret

Bedir

Muhacir

Ensar

Uhud

Hendek

Suffe

Ashab-ı 
Suffe

 Evs ve 

Hazrec

Medine 

Sözleşmesi

627

630

Veda 
Hutbesi

Veda 
Haccı

624

Selman (r.a.)

Hudeybiye 

Anlaşması

625

Medinetü’l-

Münevvere

Mescid-i Nebi/

Mescid-i Nebevi
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SORULAR

21.  Tarihin en önemli evrensel insan hakları beyannamesi olan Hz. 
Peygamber’in konuşmasının adı nedir?

22. Hz. Peygamber kaç yılında ve nerede vefat etmiştir?   

23.  Hz. Peygamber’in vefatına çok üzülen ve inanmak istemeyen 
Müslümanları “Bilin ki aranızdan kim Muhammed’e (s.a.v.) kulluk ediyorsa 
Muhammed (s.a.v.) ölmüştür. Ama kim de Allah’a kulluk ediyorsa Allah 
diridir, asla ölmez.” (Buhârî, Meğâzî, 84.) sözleriyle teselli eden sahabi 
kimdir? 

24.  Hz. Peygamber’in kabri nerededir?

25.  Hz. Peygamber’in kabrine verilen isim nedir?

26. Hz. Peygamber’in İslam’a davet için mektup gönderdiği 
ülkelerden bir tanesinin adını söyleyiniz. 

27.  Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’nden çıkarılabilecek evrensel 
ilkelerden bir tanesini söyleyiniz. 

Ek-1BİLGİ YARIŞMASI22

Veda 

Hutbesi

632, 
Medine

Hz. Ebu 
Bekir

Medine

İnsanların can ve mal güvenliği 

dokunulmazdır. 

Toplumda eşitlik ve adalet önemlidir. 

İnsanların atası tektir, ırk
çılık yasaklanmıştır. 

Kadınların ve erkeklerin karşılıklı haklarına 

riayet edilmelidir. 

Toplumsal barış korunmalıdır. 

Kan davası, kölelik, faiz ve zulüm yasaktır. 

Miras, borç ve emanetler konusunda titiz 

davranılmalıdır. vb.

Temiz Bahçe 

veya Ravza-i 

Mutahhara

Bizans, 

Habeşistan, İran, 

Mısır 
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HANGİSİ DOĞRU 23

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Öğrencilere Ek-1’deki metin dağıtılır.

2. Öğrencilerden, metinde anlatılan savaşın ismiyle ilgili hangi öğrencinin doğru bilgi 
verdiğini bulmaları ve bu ismi el kaldırarak söylemeleri istenir. 

3. Etkinlik tamamladıktan sonra, öğrencilere bu olay hakkında kısaca bilgi verilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1HANGİSİ DOĞRU23

Aşağıda anlatılan savaşın ismiyle ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?

 “Medine’de Müslümanların güç kazanmasından Mekkeli müşrikler büyük bir 
rahatsızlık duydular. Çünkü Medine’de İslam hızla yayılıyordu. Medine’nin ticaret 
yolları üzerinde olması da müşrikleri endişelendiriyordu. 
 Hicretin ikinci yılında Mekkeli müşrikler, hicret eden Müslümanların Mekke’de 
bıraktığı malların yüklendiği büyük bir ticaret kervanı hazırlayıp Ebu Süfyan’ın 
önderliğinde Şam’a gönderdiler. Hz. Peygamber, dönüş yolunda bu kervanın önünü 
kesmek için hazırlıklara başladı. 
 Bunu haber alan müşrikler, bin kişilik bir ordu ile Medine’ye doğru yola çıktı. 
Hz. Peygamber’in önderliğindeki Müslümanlar ise yaklaşık üç yüz kişiydi. İki ordu 
624 yılında su kuyularının bulunduğu yerde karşılaştı. Müslümanlar sayıca az 
olmalarına rağmen bu savaşı kazandılar.”

ALİ
“UHUD”

VELİ
“BEDİR”AYŞE

“HENDEK”

ELA
“TEBÜK”
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DAVET MEKTUBU 24

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Aşağıdaki paragraf okunarak etkinliğe başlanır.

• “Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşması sonucunda oluşan barış ve huzur 
ortamından yararlanarak, Arap Yarımadası’na komşu olan ülke hükümdarlarına 
İslam’a davet mektupları gönderdi. Bizans İmparatoru, İran Kisrası, Habeş Necaşisi, 
Mısır Mukavkısı davet mektupları gönderilen hükümdarlardan bazılarıydı. Hz. 
Peygamber, bunların yanı sıra diğer komşu kabile ve toplulukların yöneticilerine 
de davet mektubu gönderdi. Bu davetler neticesinde İslam’ın evrenselliği ve Hz. 
Peygamber’in İslam’a çağrısı, Arap Yarımadası dışındaki kabile ve topluluklara da 
ulaştırıldı.”

2. Ek-1’de yer alan davet mektuplarından bazıları öğrencilere okunur.

3. Daha sonra öğrencilerden, bu mektuplardan esinlenerek benzer birer davet mektubu 
yazmaları istenir.

4. Yazılan bu mektuplar sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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“Bismillâhirrahmânirrahîm. Doğru yola uyan, tâbi olanlara selam ol-
sun! İyi bil ki: Benim dinim, develerin ve atların ayak basacakları en 
uzak yerlere kadar uzanacak, bütün dinlere galip ve üstün gelecek-
tir! Sen de, Müslüman ol, selameti bul! Müslüman olursan, idaren 
altındaki yerlerin idaresini, yine sana bırakırım!”  

         Mühür
(Allah’ın Resulü / Muhammed)

Hz. Peygamber’in Yemâme Hükümdarı Hevze B. 
Ali’ye Gönderdiği Mektup:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve peygamberi Muham-
med’den Farsların büyüğü Kisra’ya. Hidayete uyana, Allah’a ve Re-
sul’üne inanana, eşi ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah olmadı-
ğına, Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet edene 
selam olsun! Seni İslam’ın bütün çağırışı ile çağırıyorum; zira ben 
yaşayan herkesi uyarmak ve inkârcılara karşı Allah’ın sözünü ye-
rine getirmek için, bütün insanların nezdinde Allah’ın Resul’üyüm. 
Öyleyse İslam’ı kabul et, selamet bulacaksın; eğer reddedersen, o 
zaman Mecusilerin günahı senin üzerine olacaktır.” 
      
         Mühür

(Allah’ın Resulü / Muhammed)

Hz. Peygamber’in Kisra’ya Gönderdiği Mektup:

Ek-1DAVET MEKTUBU24

Aşağıda Hz. Peygamber’in davet mektuplarından örnekler bulunmaktadır. Siz de bu mektuplardan 
esinlenerek birer davet mektubu yazınız.

 “Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve peygamberi 
Muhammed’den Bizans İmparatoru Herakleios’a. Hidayete 
uyanlara selam olsun. Seni İslam’a çağırıyorum. İslam’ı kabul 
et ki kurtuluşa eresin ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul 
etmezsen halkının günahını sen çekersin. ‘Ey Ehl-i kitap! Sizinle 
bizim aramızda müşterek olan söze geliniz: Sadece Allah’a kulluk 
edelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da 
kimimiz kimimizi ilalaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse, “Şahit olun ki 
biz Müslümanlarız” deyiniz.’ (Âl-i İmrân suresi, 64. ayet.)” 
      
         Mühür

(Allah’ın Resulü / Muhammed)

Hz. Peygamber’in Herakleios’a Gönderdiği Mektup:
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SÖZLEŞME YAPIYORUZ 25

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Medine Sözleşmesi konusu işlendikten sonra öğrenciler iki gruba ayrılır.

2. Öğrencilere, gruplar arasında bir “Sınıf Sözleşmesi” yapmaları söylenir.

3. Sözleşme yapılırken karşı grubun haklarının gözetilmesi ve sözleşmeye sadık kalınması 
konularına değinilmesi istenir.

4. Yapılan sözleşme panoda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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MİSAFİRİMİZ VAR 26

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Öğrencilere şu sorular sorulur:

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.), Eyyüb el- Ensari’nin evinde konakladığı gibi sizin evinizde 
de konaklayacağı söylenseydi ne gibi hazırlıklar yapardınız?

• Evinizde neleri değiştirirdiniz?

• Kendinizde hangi değişiklikleri yapardınız?

• Hz. Muhammed (s.a.v.), ailenizden biri olsa ve her zaman sizinle yaşasaydı 
hayatınızda neler değişirdi?

2. Öğrencilerden bu sorular doğrultusunda bir yazı yazmaları istenir.

3. Gönüllü öğrencilere, yazdıkları okutulur ve seçilenler panoya asılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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GAZETE 27

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilere, Peygamber Efendimizin vefatı ile ilgili bir “gazete 
çıkarma” etkinliği yapacakları belirtilir. 

2. Öğrencilerden konu ile ilgili araştırma yapmaları istenir. Öğrencilere derse hazırlıklı 
gelmeleri, karton, makas ve tutkal gibi malzemeler getirmeleri söylenir.

3. Öğrencilerden beşer kişilik gruplar oluşturulur. 

4. Öğrencilere gazeteyi, Hz. Peygamber’in vefatından sonraki gün (9 Haziran 632) çıkacak 
sayı olarak hazırlamaları gerektiği söylenir.

5. • Gazetenize nasıl bir manşet atmayı düşünüyorsunuz?

• Gazetenizin içeriğinde neler olabilir?

• Gazetenizde nelere yer verebilirsiniz?

• Hz. Peygamber’in vefatı ile ilgili insanların, özellikle sahabenin duygu ve düşüncelerini 
gazetenizde nasıl yansıtabilirsiniz?

gibi sorularla öğrencilere hazırlayacakları gazetenin içeriği ile ilgili ipuçları verilir. 

6. Öğrencilerin, Hz. Peygamber’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri anlayabilmeleri 
için özellikle onların duygu ve düşüncelerine yer vermeleri sağlanır. Bununla ilgili olarak 
Hz. Ömer’in ve Hz. Ebu Bekir’in yaklaşımlarına, Hz. Ebu Bekir’in Müslümanları teselli 
etmesindeki örnek davranışlarına da vurgu yapılmalıdır.

7. Gruplar gazetelerini hazırladıktan sonra sınıfta sunumlarını yaparlar.

8. En güzel çalışmalar sınıf oylamasıyla belirlenip sınıf ya da okul panosunda sergilenir. 

Öğrencilerin doldurduğu öz değerlendirme formu kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği görülür.

30 dk.
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Ek-1GAZETE 27

Adı ve Soyadı       :
Sınıfı ve Numarası:

ÖZ DEĞERLENDİRME

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri ne kadar anladığınızı ve öğrendiğinizi görmek 
için kendinizi değerlendiriniz. Bunun için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorulardan size uygun olanlar için X işareti 
koyunuz.

ÖZ DEĞERLENDİRME Bunu çok iyi 
yapabiliyorum.

Bunu kısmen 
yapabiliyorum.

Bunu 
yapamıyorum.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ne zaman 
vefat ettiğini söyleyebilirim.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatının 
sahabe üzerinde bıraktığı tesiri 
açıklayabilirim.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı 
karşısında sahabenin duygu ve 
düşüncelerine örnekler verebilirim.

Hz. Ebu Bekir’in üzgün olan 
Müslümanları nasıl teselli ettiğini 
açıklayabilirim.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı 
ile ilgili Kur’an’dan bir ayet 
söyleyebilirim.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı ile 
ilgili kendi duygu ve düşüncelerimi 
belirtebilirim.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenİ
……………………………………..
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AFİŞ HAZIRLAMA 28

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden “Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi” 
konusunda birer afiş hazırlamaları istenir. 

2. Bu afişlerde, Peygamber Mescidi’nde;

• İbadet yapılması,

• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Yabancı konukların ve elçilerin ağırlanması,

• Toplumsal sorunların çözüme kavuşturulması,

• Önemli konular hakkında istişarede bulunulması,

• Hz. Peygamber’den Kur’an ayetleri dinlenmesi ve onunla sohbet edilmesi gibi 
özellikler yer almalıdır.

3. Öğrenciler hazırladıkları afişleri sınıfta arkadaşlarına sunarlar.

4. En güzel ve en etkili hazırlanan 10 afiş öğrencilerin oylarıyla seçilir.

5. Seçilen afişler sınıfta bir hafta boyunca sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Hafta
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İSTASYON 29

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Ensar ve muhacir kardeşliğiyle ilgili, istasyon yöntemiyle bir etkinlik yapacakları 
öğrencilere söylenir.

2. Öğrenciler, sınıf mevcuduna göre üç gruba ayrılır.

3. Sınıfta sıralarla üç istasyon oluşturulur.

4. İstasyonlar; şiir yazma, hikâye oluşturma ve resim yapma olarak isimlendirilir. 

5. Her gruba bir gözlemci ya da istasyon şefi atanır. Şef, gruba kılavuzluk yapar.

6. Gruplar istasyonlara dağılır, her grup gittiği istasyonda 10 dakika çalışır. Süre sonunda 
gruplar yer değiştirir.

7. İstasyona gelen her yeni grup, bir önceki grubun yaptığı çalışmaya bıraktığı yerden 
devam eder. 

8. Her grubun bütün istasyonlarda çalışması sağlanır. 

9. Süre sonunda yapılan çalışmalar toplanır. Yapılan resimler panoda sergilenir, şiirler ve 
öyküler sınıfta öğrenciler tarafından okunur.

Öğrencilerin ürünleri değerlendirilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol 
edilir.

40 dk.
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ŞİFRELİ BİLGİ 30

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemi’ni değerlendirir.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilere, bulmacada Hz. Peygamber’le ilgili bir bilgi bulunduğu söylenir.

3. Bulmacanın nasıl çözüleceği yönergeye göre açıklanır.

4. Belirlenen sürenin sonunda bulmacayı doğru bir şekilde ilk çözen öğrenci tebrik edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1ŞİFRELİ BİLGİ 30

Aşağıdaki şifrede bir bilgi gizli. Her iki basamaklı sayı, bir harfi simgeliyor.
Şifre anahtarının solundaki sayı ilk rakamı, üstündeki sayı ikinci rakamı gösteriyor. (21=E gibi.) Bütün 
sayılara denk gelen harfleri yazdığınızda şifreli bilgiye ulaşacaksınız.

ŞİFRE 
ANAHTARI

ŞİFRELİ
CÜMLE

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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PUZZLE 31

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Öğrenciler dört veya beş gruba ayrılır.

2. Etkinlik öncesi, Nasr suresini ve surenin anlamını oluşturan her kelime Ek-1’deki gibi 
farklı kartlara yazılır.

3. Hazırlanan kartlar grup sayısı kadar çoğaltılır.

4. Gruplar, sınıf içinde ayrı masalara çember şeklinde yerleşirler. 

5. Kartlar gruplara karışık olarak verilir. 

6. Kronometre çalıştırılır ve yarışma başlar.

7. Gruplar, Nasr suresini ve surenin anlamını doğru sıralamayla bir araya getirmeye çalışır.

8. Bütün gruplar kelimeleri doğru bir şekilde dizmedikçe kronometre durdurulmaz.

9. Kelimeleri en kısa sürede dizen grup, oyunu kazanmış olur. Diğer gruplar da ikinci ve 
üçüncü olarak sıralanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



5958

Ek-1PUZZLE 31

Nasr Suresi ve Surenin Anlamı

Bismillâhirrah-
mânirrahîm

efvâcâ

geldiğinde

câe

bihamdi

Allah’ın

sınırsız

yücelt

ve’l feth

ve’stağfirh

Allah’ın

yedhulûne

Rabbike

ve zafer

girdiğini

Rabbinin

İzâ

Fesebbih

ve insanların

nasrullâhi

tevvâbâ

dinine

şanını

O’na şükret

Ve raeytennâse her zaman

İnnehû kâne tövbeleri

yardımı çokça

fî dînillâhi bağışlanma

Rahmân ve 
Rahîm olan 
Allah’ın adıyla

dile!

bölük bölük Çünkü O

gördüğünde kabul

ve O’ndan edendir.
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BOŞLUK DOLDURMA 32

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Nasr suresi ve surenin anlamı öğrencilere okunur veya dinletilir.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır ve çalışma kâğıdını doldurmaları için öğrencilere 10 
dakika süre verilir.

3. Öğrencilerden, verilen kelimeleri, Nasr suresinde ve surenin anlamında boş bırakılan 
kısımlara doğru şekilde yerleştirmeleri istenir.

4. Etkinlik tamamlandığında Nasr suresi ve surenin anlamı, öğrenciler tarafından 10 dakika 
boyunca tekrar edilerek pekiştirilir.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

10+10 dk.
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Ek-1BOŞLUK DOLDURMA32

Aşağıda verilen kelimeleri, Nasr suresinde ve surenin anlamında boş bırakılan kısımlara yerleştiriniz.

Bismillâhirrahmânirrahîm

İzâ câe …………………… ve’l feth, Ve …………………… yed-
hulûne fî  …………………… efvâcâ, ………………….. bihamdi 
…………………… ve’stağfirh. ………………….. kâne tevvâbâ.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Allah’ın yardımı ve …………………… geldiğinde, Ve 
insanların Allah’ın  …………………… bölük bölük girdiğini 
gördüğünde, Rabb’inin sınırsız …………………… yücelt, O’na 
…………………… ve O’ndan …………………… dile!  Çünkü O, 
…………………… her zaman çokça kabul edendir.

tövbeleri

şükret

dînillâhi 

İnnehû 

nasrullâhi 

Rabbike 

dinine

bağışlanma

şanını

raeytennâse 

zafer

Fesebbih
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BAŞLIK BULMA 33

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilere Ek-1’deki metin dağıtılır.

2. Öğrencilerden metni okumaları ve soruları cevaplamaları istenir.

3. Etkinlik tamamlandıktan sonra sure hakkında kısaca bilgi verilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

20 dk.
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Bu metinde anlatılan namaz 
suresinin adı nedir?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

Bu metne göre, Müminler Allah’a 
(c.c.) neden şükretmelidir?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

Ek-1BAŞLIK BULMA 33

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

 “Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Sure, üç ayetten 
oluşmaktadır. Adını, surenin ilk ayetinde geçen ve “yardım” 
anlamına gelen kelimeden almıştır. Yüce Allah, bu surede, Hz. 
Peygamber’e yardım ederek onu fetihlere kavuşturacağını 
ve insanların bölük bölük İslamiyet’i kabul edeceğini 
müjdelemektedir. Yine bu surede, Hz. Peygamber’in, 
kendisine ihsan edilen zafer ve nimetler için Yüce Allah’a 
şükretmesi ve O’ndan bağışlanma dilemesi emredilir. Aynı 
zamanda Hz. Peygamber’in şahsında tüm müminlere de 
Allah’a (c.c.) hamdedip şükretmeleri ve O’ndan bağışlanma 
dilemeleri gerektiği bildirilir.”

................................................

Bu metne göre, Yüce Allah, Hz. 
Peygamber’e hangi konularda 
yardım etmiştir?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Size göre bu metnin 
başlığı ne olmalıdır?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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HANGİSİ FAZLA? 34

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.

2. Öğrencilerden, karışık şekilde verilen kelimeler arasında Nasr suresine ait olmayan 
kelimeleri bulmaları, daha sonra, sureyi doğru bir şekilde yazmaları istenir.

3. Etkinlik tamamlandıktan sonra surenin Arapçası yeteri kadar tekrar edilerek etkinlik 
sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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Ek-1HANGİSİ FAZLA?34

Aşağıdaki tabloda, Nasr suresinde yer almayan kelimeleri bulunuz ve sureyi doğru bir şekilde yazınız.

İzâ efvâcâcâe Rabbike tevvâbâ

nasrullâhi İnnehûve’stağfirh. bihamdi yedhulûne

Ma ağna Veraey-
tennâse

fîdînillâhi tebbet kâne

Fesebbih ve’l fethahad mesed atayna

Bismillahirrahmanirrahim.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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MENDİL TAŞIMA 35

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Öğrenciler iki grup hâlinde, arka arkaya iki sıra şeklinde dizilir.

2. En öndeki öğrencilere birer mendil verilir.

3. Her öğrenciden, Nasr suresinin bir ayetini düzgünce okuması, okumayı bitirdiğinde 
elindeki mendili arkasındaki arkadaşına vermesi istenir. 

4. Sıranın önündeki ilk öğrenciler Nasr suresinin ilk ayetini okur.

5. Diğer öğrenciler de sıradaki ayeti düzgünce okuyarak mendili arkadaşlarına verir. Sure 
bitince ilk ayetten yeniden başlanır.

6. Grupların üç defa yanılma hakkı vardır. Eğer iki grup da düzgün okuyarak turu tamamlarsa 
mendili ilk olarak en arkaya ulaştıran grup oyunu kazanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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SUREYİ DEVAM ETTİRME 36

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Nasr suresinin okunuş videosu öğrencilere izletilir.

2. Öğrencilerin videoyu birkaç defa izlemeleri, ardından sureyi kitaptan takip ederek birkaç 
defa dinlemeleri, daha sonra da dinlerken birlikte okumaları sağlanır.

3. Bu uygulamalardan sonra kitaplar kapatılarak video tekrar başlatılır. Bir müddet izlenip 
durdurulur ve bir öğrenciden, videoda kalınan yerden sureyi okumaya devam etmesi 
istenir. Öğrenci, bir ayet okur. Daha sonra video açılarak öğrencinin ayeti doğru okuyup 
okumadığı kontrol edilir.

4. Süreç, diğer öğrencilerle aynı şekilde devam eder.

5. Etkinlik sonunda sureyi doğru okuyan öğrenciler tebrik edilir.

Öğrencilerin performansı gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

30 dk.
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SUNU HAZIRLAMA 37

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Sınıftan gönüllü üç öğrenci seçilir.

2. Bu öğrencilerden, “Nasr suresi” ile ilgili bir araştırma yapmaları ve bu araştırmalarını bir 
PowerPoint sunusu şeklinde hazırlayarak sınıfta sunmaları istenir.

3. Öğrencilerin sunu hazırlarken dikkat edeceği hususlar şunlardır:

• İlk olarak sure hakkında genel bilgiler verilmeli; surenin nüzul sebebi, kaç ayet 
olduğu, Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı suresi olduğu, ne zaman indirildiği gibi.

• Ayetlerin Arapçaları ve mealleri birlikte verilmeli.

• Her ayetin kısa tefsiri bu sunuda yer almalı.

• Tefsir kitaplarından ve https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf sitesinden istifade 
edilmeli.

4. Hazırlanan çalışmalar sınıfta sunularak değerlendirilir. 

5. Soru ve cevaplarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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YAPBOZ HAZIRLAMA VE OYNAMA 38

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Sınıf dört gruba ayrılır.

2. Etkinlikten bir hafta önce, her gruptan, Nasr suresinden oluşan bir yapboz hazırlaması 
istenir. (Örnek Ek-1)

3. Öğrencilere, bu etkinliğin amacının, yapboz parçalarını bir araya getirerek sureyi 
öğrenmek olduğu açıklanır.

4. Yapbozlar sınıfa getirilir, en güzel çalışma öğrencilerin oylarıyla belirlenir.

5. Seçilen yapbozun parçaları karıştırılır.

6. Gruplardan, sırayla yapbozu en kısa sürede tamamlamaları istenir.

7. Grupların etkinliği tamamlama süreleri not alınır ve yapbozu en kısa sürede tamamlayan 
grup birinci olur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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Ek-1YAPBOZ HAZIRLAMA VE OYNAMA 38

Yapboz örneği
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SIRALAMA 39

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. 

2. Her öğrenciden, verilen süre içerisinde, Nasr suresinin okunuşunu doğru bir şekilde 
sıraya koymaları istenir.

3. Çalışma, istenen sürede tamamlandığında sure, gönüllü öğrencilere okutularak etkinlik 
sonlandırılır.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

20 dk.
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Ek-1SIRALAMA 39

Nasr suresinin okunuşunu doğru bir şekilde sıralayınız.

Ve raeytennâse efvâcâ

ve’stağfirh

bihamdi 

İzâ câe 

tevvâbâ

Fesebbih

fî dînillâhi

kâne

yedhulûne

ve’l feth,

nasrullâhi

İnnehû

Rabbike
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BOŞLUK DOLDURMA 40

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Hayatı

4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. 

2. Öğrencilerden, verilen süre içerisinde, Nasr suresinin anlamında boş bırakılan yerlere, 
altındaki kelimelerden uygun olanları, sonuna doğru ekleri de getirerek yerleştirmeleri 
istenir.

3. Çalışma, istenen sürede tamamlandığında Nasr suresinin anlamı gönüllü öğrencilere 
okutularak etkinlik sonlandırılır.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

20 dk.
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Ek-1BOŞLUK DOLDURMA 40

Nasr suresinin anlamında boş bırakılan yerlere, aşağıdaki 
kelimelerden uygun olanları, sonuna doğru ekleri de getirerek 
yerleştiriniz.

Allah’ın .……………..…ve .……………..… geldiğinde ve .……………..… 

bölük bölük Allah’ın .……………..… bölük bölük girdiğini gördüğünde, 

Rabbine .……………..… ederek .……………..… bulun ve O’ndan 

.……………..… dile. Çünkü O, .……………..… çok .……………..…

edendir.

HAMD

KABUL

BAĞIŞ

TÖVBE

TESBİH

FETİH

YARDIM

İNSAN

DİN
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9

10

3

1. Öğrenci:

2. Öğrenci:

3. Öğrenci:

İslamiyet’ten önceki dönemde insanlar 
kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
Kadınlara ve kız çocuklarına değer 
verilmezdi. 
Bu döneme Mekke Dönemi denir.

Mekke Dönemi: Hz. Peygamber’in dünyaya 
gelişinden (610) itibaren Medine’ye 
hicretine (622) kadar olan dönemi 
kapsamaktadır. 

Medine Dönemi: Hz. Peygamber’in 
Medine’ye hicretinden (622) itibaren 
vefatına (632) kadar olan dönemi 
kapsamaktadır.

İslamiyet’ten önceki dönemde içki, kumar 
ve zina yaygındı. 
Kabile kavgaları ve kan davaları yaşanırdı. 
Bu döneme Medine Dönemi denir.

İslamiyet’ten önceki dönemde toplumda 
adalet yoktu. 
Kölelik yaygındı, güçlüler zayıfları ezerdi.
Bu döneme Cahiliye Dönemi denir.
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SEBEPLERİ

SONUÇLARI

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  hicretteki yol arkadaşı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  hicrette sığındığı 
mağara

Medinelilerle hicret öncesi yapılan biat

Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) hicret esnasında yerine 
bıraktığı kişi

Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) eğitim amacıyla 
Medine’ye gönderdiği genç sahabi

Hz. Ebu Bekir

Hz. Musab bin 
Umeyr

Sevr

Hz. Ali

Akabe

M e d  i n e t ü l M ü n e v v e r e

Â l e Y e s r i b m l e r U h u d e

R a h m e t H i b e N i d i c s e M

E M a z H u d e y b i y e r e t i M

n u u h a m  m e d M u s r i d e B S

s h R a v z a i M u t a h h a r a u

a a V e d a H u t b e s i t a f a f

r c S a l l a l ı c c a H a d e V f

l i a h u A e f f u S ı b a h s A e

 l r M e d i n e S ö z l e ş m e s i

 e y h i H e n d e  k v e S e l l e m

CEVAP: 

Âlemlere Rahmet Hazreti 
Muhammed Mustafa 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem
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Bismillâhirrahmânirrahîm

İzâ câe …………………… ve’l feth, Ve …………………… yed-
hulûne fî  …………………… efvâcâ, ………………….. bihamdi 
…………………… ve’stağfirh. ………………….. kâne tevvâbâ.

 nasrullâhi raeytennâse

Rabbike
Fesebbihdînillâhi 

İnnehû

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Allah’ın yardımı ve …………………… geldiğinde, Ve insanların Allah’ın  
…………………… bölük bölük girdiğini gördüğünde, Rabb’inin sınırsız 
…………………… yücelt, O’na …………………… ve O’ndan 
…………………… dile!  Çünkü O, …………………… her zaman çokça 
kabul edendir.

zafer
dinine
şanını

tövbeleri
şükret

bağışlanma

30

32

23

VELİ
“BEDİR”

HZ. MUHAMMED ALTMIŞ ÜÇ 
YAŞINDA MEDİNE’DE VEFAT 
ETTİ. 
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34

39

33

Bu metinde anlatılan namaz 
suresinin adı nedir?

Metinde anlatılan namaz 
suresinin adı, Nasr Suresi’dir.

Bu metne göre, Müminler Allah’a 
(c.c.) neden şükretmelidir?

Yüce Allah, Hz. Peygamber’e 
yeni fetihlere kavuşmasında ve 
insanların bölük bölük İslamiyet’i 
kabul etmesinde yardım etmiştir.

Bu metne göre, Yüce Allah, Hz. 
Peygamber’e hangi konularda 
yardım etmiştir?

Müminler Allah’a (c.c.) ihsan 
edilen zaferler ve nimetler için 
şükretmelidir.

Size göre bu metnin 
başlığı ne olmalıdır?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bismillâhirrahmânirrahîm
 
1. İzâcâe nasrullâhi ve’l feth, 
2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ, 
3. Fesebbih bihamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

İzâ efvâcâcâe Rabbike tevvâbâ

nasrullâhi İnnehûve’stağfirh. bihamdi yedhulûne

Ma ağna Veraey-
tennâse

fîdînillâhi tebbet kâne

Fesebbih ve’l fethahad mesed atayna

Bismillahirrahmanirrahim.
1. İzâ câe nasrullâhi ve’l feth,
2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ,
3. Fesebbih bihamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû 
kâne tevvâbâ.
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40

Allah’ın YARDIMı ve FETİH geldiğinde ve İNSANların bölük bölük 

Allah’ın DİNine girdiğini gördüğünde Rabbine HAMD ederek TESBİHte 

bulun ve O’ndan BAĞIŞlanma  dile. Çünkü O, TÖVBEleri çok KABUL 

edendir.
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