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METİN YORUMLAMA 1

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında 
ilişki kurar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilere, çalışma kâğıdında yer alan metni okumaları ve kendilerinden istenilen bilgi-

leri verilen boşluklara yazmaları söylenir.
3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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1 METİN YORUMLAMA EK-1

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden hareketle, sizden istenilen bilgileri alttaki alanlara 
yazınız.

İnsanlığa imanı, vahyi ve hidayeti taşımak için gönderilen bütün peygamberlerin ortak 
niteliği, “doğruluk ve güvenilirlik” anlamına gelen “sıdk ve emanet” vasfına sahip olma-
larıdır. Çünkü tebliğ ve davetin başarıya ulaşması için doğruluk, dürüstlük ve samimiyet 
şarttır. Şiddetin ve zulmün yaşandığı Cahiliye Dönemi’nde, Hz.Peygamber’in “Muhamme-
dü’l-Emin” olarak anılması son derece önemlidir. 
Resulullah, hayatının her döneminde sadece müminlerin değil, düşmanlarının da kendi-
sinden emin olduğu yüce bir şahsiyettir. Akrabaya, komşuya, ticarette muhatap olduğu 
insanlara, idaresi altındaki Müslümanlara güven veren; özü sözü bir, sadık insandır. Onun 
hâkimliği, komutanlığı, imamlığı, risaleti güven üzerine kuruludur. 
Hz. Peygamber, güvenmeyi ve güvenilir olmayı, bütün müminlerin ayrılmaz vasfı olarak 
zikretmiştir. “Mümin, insanların canlarına ve mallarına zarar vermeyeceğinden emin ol-
dukları kimsedir.” hadisi (Tirmizi, İman, 12.), “iman” ile “insanlara güven sunma” arasında 
doğrudan bağ kurması bakımından dikkat çekicidir. 
“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet 
bir arada bulunmaz.” (İbn Hanbel, II, 349.) hadisi gibi, emanet bilincine sahip olmanın iman-
la özdeşliğini hatırlatan sayısız hadis-i şerif vardır.

1. Metinde Hz. Peygamber’le ilgili vurgulanan tutum ve davranışları listele-
yiniz.

• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................

2. Metinde verilen hadisleri toplumsal hayata yansımaları açısından değer-
lendiriniz.

• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
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KAVRAMLARI AÇIKLA 2

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında 
ilişki kurar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilere, çalışma kâğıdında yer alan kavramları açıklamaları ve bu kavramların, Peygam-

berlerin tebliğ görevini yürütmedeki önemini ifade eden bir paragraf yazmaları söylenir.
3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Yazma çalışmasının ardından, gönüllülük esas olmak üzere, öğrencilerden yazdıkları metin-

leri okumaları istenir.
5. Ulaşılan sonuçlar tahtaya yazılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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2 KAVRAMLARI AÇIKLA EK-1

Aşağıdaki kavramların tanımlarını yazınız.

Yukarıdaki kavramların Peygamberlerin tebliğ görevini yürütmedeki önemini açıklayan bir pa-
ragraf yazınız.

Doğruluk

Emin

Emanet

Güvenilirlik

Sıdk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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ÖZ DEĞERLENDİRME 3

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında 
ilişki kurar.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilerden, Hz. Peygamber’in münafıklığın alametleri olarak saydığı üç şeyi ve kendi-

lerinin münafıklık alameti sayılan bu durumlarla karşılaştıklarında neler hissedeceklerini, 
çalışma kâğıdında gösterilen alanlara yazmaları istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda isteyen öğrencilere cevapları okutulur.

Öğrencilerin doldurduğu öz değerlendirme formları kontrol edilerek kazanımın ger-
çekleşip gerçekleşmediği görülür.

20 dk.
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3 ÖZ DEĞERLENDİRME EK-1

Hz. Peygamber’in münafıklığın alametleri olarak söylediği üç hususu kutucuklara yazın. Siz 
münafıklığın alameti olan bu durumlarla karşılaştığınızda neler hissederdiniz? Düşüncelerinizi 
belirtiniz.

1. Konuştuğunda 2. Söz verdiğinde 3. Kendisine bir şey 
emanet edildiğinde.........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Münafıklığın alameti üçtür:
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BOŞLUK DOLDURMA 4

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında 
ilişki kurar.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilere, çalışma kâğıdında verilen tanımların hangi kavramlara ait olduğunu yazmaları 

söylenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 10 dakika süre verilir. 
4.  Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.



14

4 BOŞLUK DOLDURMA EK-1

Aşağıdaki tanımların hangi kavramlara ait olduğunu verilen boşluklara yazınız.                        

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

Doğru olmak demektir. Peygamberler özü sözü bir, doğru ve dürüst insanlardır. Peygamber 
olmadan önce de bu özellikleriyle tanınmışlardır. Hiç kimse bir peygambere “Biz seni ya-
lancı olarak tanıyoruz.” diyememiştir.

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

Bildirmek, iletmek demektir. Peygamberlerin temel görevidir. Allah’tan (c.c.) aldıkları emir 
ve yasakları eksiksiz olarak toplumlarına iletmişlerdir.

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

Akıllı ve zeki olmak demektir. Ağır bir sorumluluk olan peygamberliği ancak bu yeteneğe 
sahip insanlar yerine getirebilir. Bütün peygamberler zeki, anlayışı kuvvetli ve sağduyulu 
insanlardır.

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

Güvenilir olmak demektir. Peygamberler, emin ve güvenilir insanlardır. Hayatlarının hiçbir 
döneminde asla emanete hıyanet etmemişlerdir.

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

Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler, hayatlarının hiçbir 
döneminde şirk ve küfür sayılacak bir günaha düşmedikleri gibi, gizli veya açık herhangi bir 
günah da işlememişlerdir.

Peygamberlerin Özellikleri:
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METİN YORUMLAMA 5

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen 
gösterir.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan hadisleri yorumlamaları istenir.
3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda yapılan yorumlar okutularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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5 METİN YORUMLAMA EK-1

Aşağıdaki hadisleri yorumlayınız.

Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı, “Ey Allah’ın Resulü, beni Rabbin 
gönderdi, emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” di-
yen Cebrail’e (a.s.) Hz. Muhammed (s.a.v.): “Hayır ey Cebrail! Ben insanları 
helak etmek için değil, helakten kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden 
zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar.” cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine, 
“Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapı-
yorlar.” diye dua etti. (Buharî, Bed’ül-halk, 7.)

Peygamberimiz büyük bir ordunun başında Mekke’ye doğru ilerlerken Arc vadisin-
de, yolları üzerinde, yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördüler. Peygam-
berimiz derhâl Cuayl b. Suraka adlı sahabiyi çağırdı ve ondan, süt emen yavru-
ların önünde durarak onları atlardan korumasını ve ordu geçinceye kadar orada 
nöbet tutmasını istedi. (Vâkıdî, Megazi, II, 225)

“Sizin en hayırlınız, aile fertlerine güzel davrananınızdır...” (Tirmizî, Menâkıb, 
63/3895; İbn-i Mâce, Nikâh, 50.)

“Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir. En 
kötüsü ise içinde yetime kötülük edilen evdir.” (İbn Mâce, Edeb, 6.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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METİN YORUMLAMA 6

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan hadisi okumaları ve soruları cevaplamaları istenir.
3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk
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6 METİN YORUMLAMA EK-1

Hadis metnini okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Allah Resulü Abdullah b. Abbas’a şöyle öğütler vermiştir: “Delikanlı! Sana bazı sözler öğre-
teceğim. Allah’ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah’ın hakkını gözet ki O’nu hep 
yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah’tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah’tan yar-
dım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum (varlık âlemi), bir konuda senin yararına bir şey 
yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine (bütün 
toplum) sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebi-
lirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.” (Ahmed b. Hanbel, I, 293.)

1. Bu hadiste Hz. Peygamber’in yapılmasını istediği davranışlar nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................
..........................................………………………………………………….....................................…………………

2. Hakkın korunması, hakkın gözetilmesi denildiğinde neler aklınıza gelmektedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................
..........................................………………………………………………….....................................…………………

3. Allah’ın (c.c.) haklarıyla ilgili hangi konularda hassas olmamız gerekir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................
..........................................………………………………………………….....................................…………………

4. Çevremizde gördüğünüz hak ihlalleri var mı? Varsa bunlar nelerdir? Çözüm önerileri-
nizi yazınız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................
..........................................………………………………………………….....................................…………………

5. Hz. Peygamber’in hakkı gözetmesiyle ilgili hatırladığınız örnekleri yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................................................................................................
..........................................………………………………………………….....................................…………………
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NE ANLADIM? 7

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan ayet mealini okumaları ve soruları cevaplamaları 

istenir.
3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda öğrencilerin cevapları okutularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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7 NE ANLADIM? EK-1

Verilen ayet mealini okuyarak soruları cevaplayınız.

Allah (c.c.) için şahitlik etmek sizce ne demektir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bu iki durumda Hz. Muhammed (s.a.v.) sizce nasıl davranırdı? Cevaplayınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Sizden şahitlik etmeniz istenen bir durumda, haksızlığa uğrayan kişinin hiç sev-
mediğiniz veya hoşlanmadığınız birisi olması sizin kararınızı etkiler mi? Neden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….................................................................................................................

Çok değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz birisi, başkasına haksızlık yaptığında o 
kişi aleyhine şahitlik eder misiniz? Neden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….................................................................................................................

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; şahitlik ederken kendiniz, 
anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olu-
nuz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler zengin ya da fakir olsalar da (adaletten 
ayrılmayınız), Allah zengine de fakire de sizden daha yakındır. Arzularınıza uyup 
adaletten sapmayınız. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız ya da şahitlikten 
kaçınırsanız muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir.”  (Nisâ suresi, 135. ayet.)
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ALLAH RESULÜ NE DEDİ? 8

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

1. Öğrencilere gündelik hayatla ilgili Ek-1’de verilen sorular yöneltilir. 
2. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar dinlenir.
3. Cevaplanan her sorunun ardından, altında verilen hadis okunur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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8 ALLAH RESULÜ NE DEDİ? EK-1

Soru: Bazı özellikleriyle diğer milletlerden veya ırklardan daha üstün olan milletler / ırklar var 
mıdır? Mesela sizin kendinizi daha üstün gördüğünüz milletler / ırklar var mı? Eğer var-
sa sizi, bu insanlardan üstün kılan özelliklerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Soru: Başınıza kötü bir iş geldiğinde veya başkaları yüzünden bir sıkıntı yaşadığınızda bed-
dua eder misiniz? Neden?

Soru: Müslüman kardeşlerinizi öldüren veya onlara zulmeden bir toplumun çocukları öldüğünde 
ne hissedersiniz? Onların yaptığı haksızlıklar sizin o insanlara üzülmenizi etkiler mi?

Soru: Her gün sınıfl arınızı temizleyen, okuldaki görevli hastalandığında onu ziyaret eder misiniz? 

Hadis: Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “…Ey insanlar! Biliniz ki 
Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de 
topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, 
beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında 
üstünlük ancak takva iledir…” (Ahmed b. Hanbel, V, 411.)

Hadis: Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kendinize beddua etmeyi-
niz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, mallarınıza da beddua etmeyiniz. (Zira 
bu durum) dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı 
kabul ediverir.”  (Müslim, Zühd, 74.)

Hadis: Bir savaş esnasında birkaç çocuk iki tarafın arasında kalmış ve öldürül-
müşlerdi. Peygamberimiz, bu hadiseye çok üzüldü. Sahabiler, “Ya Resulullah, 
onlar müşrik çocuklarıdır, niçin üzülüyorsunuz?” diye sordular. Hz. Muham-
med (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Onlar doğdukları gibi duruyorlar. Sakın çocukla-
rı öldürmeyin, aman çocukları katletmeyin. Her can ilk yaratılışta tertemiz-
dir.”  (Müsned, 3/435.)

Hadis: Mescid-i Nebi’nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü 
Mihcen isminde kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) kadını 
bir müddet göremeyince artık neden gelmediğini sordu. Arkadaşları kadının 
vefat ettiğini söylediler. Hz. Peygamber, “Neden bana haber vermediniz!” 
diyerek arkadaşlarına sitemde bulundu. Hz. Peygamber, Ümmü Mihcen’e 
verdiği değeri göstermek üzere kadının mezarına gitti ve onun için dua etti.  
(bk.İbn Mâce, Cenaiz, 32.)
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HAZIRLIKSIZ KONUŞMA 9

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 

1. Sınıfta dörder kişilik beş grup oluşturulur. Her grup, aralarından birisini sözcü olarak belirler.
2. Gruplara aşağıdaki konula dağıtılır:
 - Hz. Muhammed’in (s.a.v.); merhametli ve affedici olması, 
 - İstişareye verdiği önem,
 - Cesaret ve kararlılığı, 
 - Hakkı gözetmesi,
 - İnsanlara verdiği değer konuları gruplara dağıtılır. 
3. Gruplar bu konularla ilgili on dakika içinde kısa bir sunum hazırlar.
4. Grup sözcüleri konularını üçer dakikada anlatır.
5. Gruplarda yer almayan öğrenciler, sunum yapan öğrenciye ve grubuna sorular yöneltir.
6. Öğrenciler, derste öğrendiklerini defterlerine “Üniteyle İlgili Öğrendiklerim” başlığıyla not 

eder.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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KOMPOZİSYON ÖDEVİ 10

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 
2.Hz.Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 
bulunur.
4.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

1. Öğrencilerden, “Hz. Muhammed’in; doğruluğu ve güvenilirliği, merhametli ve affedici olu-
şu, istişareye verdiği önem, cesaret ve kararlılığı, hakkı gözetmedeki hassasiyeti ve insanlara 
verdiği değer” konularını dikkatle okuyarak Peygamberimizin güzel ahlakını anlatan bir kom-
pozisyon yazmaları istenir.

2. Öğrencilere, kompozisyonu yazmak için farklı kaynaklardan da istifade edebilecekleri söyle-
nir.

3. Bu çalışma için öğrencilere bir hafta süre verilir.
4. Öğrenciler yazdıkları kompozisyonları derste okurlar.
5. En güzel ve etkili bulunan kompozisyonlar panoda sergilenir.
6. Bütün sınıflar içinden seçilen ilk üç kompozisyon, okul panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bir hafta
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ARAŞTIRMA ÖDEVİ 11

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Öğrencilerden, “Hz. Muhammed’in; doğruluğu ve güvenilirliği, merhametli ve affedici oluşu, 
istişareye verdiği önem, cesaret ve kararlılığı, hakkı gözetmedeki hassasiyeti ve insanlara 
verdiği değer” konularında geçen ayet ve hadisleri tespit etmeleri istenir.

2. Öğrenciler tespit ettikleri ayet ve hadisleri Kur’an mealinden ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
internet portalinden bularak bir kâğıda yazarlar.

3. Bu çalışma için öğrencilere bir hafta süre verilir.
4. Öğrenciler yazıp getirdikleri ayet ve hadisleri derste okurlar.
5. En güzel hazırlanmış olan ödev, panoda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bir hafta

1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 
2.Hz.Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 
bulunur.
4.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
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ÖRNEK VER 12

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Öğrencilerden, dördüncü ünitede öğrendikleri ayet ve hadisleri tekrar dikkatlice okumaları 
istenir. Bunun için beş dakika süre verilir.

2. “Hz. Muhammed’in; doğruluğu ve güvenilirliği, merhametli ve affedici oluşu, istişareye ver-
diği önem, cesaret ve kararlılığı, hakkı gözetmedeki hassasiyeti ve insanlara verdiği değer” 
konuları altı ayrı karta yazılarak kartlar karıştırılır.

3. Öğrenciler, sırayla gelir ve bir kart çeker. Çektiği kartta yazılı olan ahlaki özellik ile ilgili örnek 
bir ayet meali veya hadis söyler.

4. Konu ile ilgili ayet meali veya hadis söyleyemeyen öğrenci elenir.
5. Üç kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir.
6. Kalan üç kişi alkışlanır ve ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.

1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 
2.Hz.Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
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SEN NE YAŞADIN? 13

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini 
fark eder.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan ayet meallerinden anladıklarını bir cümle ile 

özetlemeleri ve bu konuda günlük hayatta yaşadıkları veya şahit oldukları bir olayı yazmaları 
istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda verilen cevaplar okunarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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13 SEN NE YAŞADIN? EK-1

Aşağıdaki tabloda yer alan ayet meallerinden anladığınızı bir cümle ile özetleyiniz ve 
bu konuda günlük hayatta yaşadığınız veya şahit olduğunuz bir olayı yazınız.

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmak-
tadır: Ayet ne anlatıyor?  Sen ne yaşadın?

“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”                                            
(Hûd suresi, 112. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler 
ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında da-
nışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da 
harcarlar.” (Şûra suresi, 38. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi 
ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O 
size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok 
merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” (Tevbe 
suresi, 40. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet 
ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları se-
ver.” (Mâide suresi, 42. ayet.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................
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AFİŞ HAZIRLAMA 14

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini 
fark eder.

1. Öğrenciler bir hafta önceden görevlendirilir.
2. Öğrencilerden her birinin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla ilgili birer 

afiş hazırlaması istenir. 
3. Öğrenciler hazırladıkları afişleri sınıfta arkadaşlarına sunarlar.
4. En güzel ve en etkili hazırlanan 10 afiş öğrencilerin oylarıyla seçilir.
5. Seçilen afişler sınıfta sergilenir.
6. Tüm sınıflardan seçilen eserlerle okulda bir sergi düzenlenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bir hafta
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BAŞLIK BULMA 15

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini 
fark eder.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdındaki metni okumaları ve metnin altındaki soruları cevapla-

maları istenir.
3. Bu çalışma için verilen sürenin sonunda gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfta okur.
4. Parçada verilen mesaj açıklanır ve etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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15 BAŞLIK BULMA EK-1

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

……….....................…………………………………

Peygamber Efendimiz, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnek bir insan ve 
doğru yolu gösteren bir rehber olarak gönderilmiştir. Bu bakımdan o, en üstün ahlaki 
özelliklere sahipti. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “(Ey Resulüm!) 
Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4 ayet.) Peygamberimiz de 
“Beni Rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I, 
224.) buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ben 
güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l- Huluk, 8.)

Peygamberimizin Allah’a (c.c.) yaptığı dualardan biri şöyledir: “Allah’ım, beni güzel 
yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 403.) 

İyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın ölçülerinden biri de güzel ahlaktır. Peygambe-
rimiz bir defasında Müslüman, iman ve ahlak arasındaki ilişki için şöyle demiştir: “Mü-
minlerin iman bakımından en üstünü, en güzel ahlaka sahip olanıdır.” (Tirmizî, Sünnet, 15.) 

Peygamberimiz, insani alanda iyi ve güzel olan, erdemli ve hayırlı olan her özelliğin 
kendisinde toplandığı bir insandı. Onun hayatı ve savunup yaşadığı ilkeleri yalnız Müs-
lümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de yön gösterici işlevine devam etmekte-
dir. Bireyin ve toplumun temel konularından biri olan ahlak, Peygamberimizin daima en 
güzel şekilde üzerinde taşıdığı bir mücevher gibiydi.

1. Bu metne bir başlık yazınız.
2. Metinde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve 

güzele yönlendirdiği ile ilgili ifadelerin altını çiziniz.
3. Bu metinden hareketle Hz. Peygamber’in ahlakı hakkında beş cümle yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................
........................................................................................................................……………
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PANO HAZIRLAMA 16

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini 
fark eder.

1. Öğrencilere küçük, renkli not kâğıtları dağıtılır.
2. Öğrencilerden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakı ile ilgili bir ayet mealini veya hadisini 

ya da kendilerine ait bir cümleyi dağıtılan not kâğıdına yazmaları istenir.
3. Yazılan bu kâğıtlar panoya asılır.
4. Hazırlanan pano, öğrencilerle birlikte incelenip yazılanlar üzerine yorumlar yapılarak etkinlik 

tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



33

SLOGAN BULMA 17

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Sınıfta dört grup oluşturulur.
2. Gruplardan, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güze-

le yönlendirmesi hakkında sloganlar üretmeleri istenir.
3. Mümkün olduğunca çok sayıda slogan üretebilmeleri için öğrencilere 10 dakika süre verilir.
4. Daha sonra gruplara, buldukları sloganlardan en beğendikleri üç tanesini seçmeleri söylenir. 

Bütün gruplar en beğendikleri üç sloganı belirler.
5. Belirlenen sloganları grup sözcüleri sesli bir şekilde sırayla okur.
6. Okunan sloganlar gruplar tarafından oylanır. Gruplar kendi ürettikleri sloganlar için oy kulla-

namazlar.
7. Oylama sonunda en fazla oyu alan grup birinci seçilir.
8. Birinci seçilen grubun bulmuş olduğu sloganlar renkli kartonlara yazılarak sınıf panosuna 

asılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini 
fark eder.
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ÖNEMİ NEDİR? 18

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek özelliklerinin toplum için önemi üzerine 

düşünmeleri ve düşüncelerini ilgili boşluklara yazmaları istenir.
3. Bu çalışma için verilen süre sonunda gönüllü öğrenciler cevaplarını okur.
4. Okunan cevaplar birlikte istişare edilir, çıkarılan sonuçlar, yeni bir çalışma kâğıdına yazılarak 

panoya asılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
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18 ÖNEMİ NEDİR? EK-1

Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek özelliklerinden bazıları verilmiştir. Bu 
özelliklerin toplum için neden önemli olduğunu ilgili boşluklara yazınız.

Doğru ve güvenilirdi. 
Toplumda doğruluk ve dü-
rüstlük neden önemlidir?

Merhametli ve affediciydi. 
Toplumda merhametli 

ve affedici olmak neden 
önemlidir?

İstişareye önem verirdi. 
İstişare yapmak neden 

önemlidir?

Cesaretli ve kararlıydı. 
Toplumda cesaret ve karar-

lılık neden önemlidir?

Hakkı gözetirdi. 
Toplumda hakka uygun dav-
ranmak neden önemlidir?

İnsanlara değer verirdi. 
Toplumda insanlara değer 
vermek neden önemlidir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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HARFLER KARIŞMIŞ 19

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan anagram bulmacayı çözmeleri istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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19 HARFLER KARIŞMIŞ EK-1

Harfl eri karışık olarak verilen kelimeleri tanımlarından yararlanarak doğru şekilde 
yazınız.

1. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği.
2. Danışma. Danışarak iş yapmak.
3. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
4. Kararlı olma durumu, istikrar.
5. Dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet.
6. Mekkelilerin, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) güvenilir olmasından dolayı ver-

diği isim.
7. Bilgelik, hikmetli olma durumu.
8. Peygamberlerin ilahî mesajları insanlara iletmesi, haber vermesi.
9. Herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip 

üzüntü duyma ve ona karşı yardım hisleriyle dolma, acıma.

TSERAEC
.......................

TEİMKH
.......................

LIKAKRAILR
.......................

AŞSEİRİT
.......................

İLĞETB
.......................

ĞURODKLU
.......................

DLEATA
.......................

AHEMETMR
.......................

EL-NİEM
.......................
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EŞLEŞTİRME 20

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, tabloda yazılı olan hadisleri, verilen ahlaki değerlerle doğru şekilde eşleştir-

meleri istenir.
3. Öğrencilere çalışmayı tamamlamaları için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilir.
5. Seçilen kâğıtlar sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
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20 EŞLEŞTİRME EK-1

Tabloda yazılı olan hadisleri, ilgili olduğu ahlaki değerler ile eşleştiriniz. 

Hz. Peygamber’e, Bedir Savaşı zaferle sona erdiğinde esirler getirilmişti. O da, “Bu 
esirler hakkında ne diyorsunuz?” diye sorarak ashabıyla istişare etmişti. Sonuçta 
Hz. Ebû Bekir’in görüşünü benimsemiş, okuma yazma  bilenlerin, on Müslüman’a 
okuma yazma öğretmesi karşılığında onları serbest bırakmıştı. (bk. Ebû Dâvûd, Cihâd, 
121.)

1/........

“Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem…” (İbn Hi-
şam, es-Sîre, C 1, s. 101.)

2/......

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, İman, 12.)4/......

“Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir. En 
kötüsü ise içinde yetime kötülük edilen evdir.” (İbn Mâce, Edeb, 6.)

6/......

“…Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den 
gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında 
üstünlük ancak takva iledir…” (Ahmed b. Hanbel, V, 411.)

3/.......

“... Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, insan-
ların en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir 
toplum yükselemez.” (Ahmed b. Hanbel, III, s. 423.)

5/.......

A
İnsanlara 

Değer 
Vermek

B
Cesaretli 
ve Kararlı 

Olmak

C
Hakkı 

Gözetmek

Ç
Doğru ve 
Güvenilir 
Olmak

D
İstişare 
Etmek

E
Merhametli 
ve Affedici 

Olmak
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ÖZ DEĞERLENDİRME 21

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan öz değerlendirme formunu doldurmaları istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin doldurduğu öz değerlendirme formları kontrol edilerek kazanımın gerçek-
leşip gerçekleşmediği görülür. 

20dk.

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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21 ÖZ DEĞERLENDİRME EK-1

Kureyş suresini ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendiriniz. Size en 
uygun seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

ÖZ DEĞERLENDİRME EVET HAYIR

Kureyş suresinin Kur’an’daki kaçıncı sure olduğunu söyleyebilirim.

Kureyş suresinin Peygamberimize nerede vahyedildiğini söyleyebilirim.

Kureyş suresinin kaç ayetten oluştuğunu söyleyebilirim.

Kureyş suresinin anlamını söyleyebilirim.

Kureyş suresinin içeriği hakkında açıklama yapabilirim.
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SIRALAMA 22

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. 
2. Öğrencilerden, Kureyş suresinin karışık olarak verilen parçalarını doğru sıraya koyarak yan-

daki boşluğa yazmaları istenir. 
3. Bu çalışma için verilen süre bittikten sonra cevaplar kontrol edilir ve Kureyş suresinin oku-

nuşu tekrarlanır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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22 SIRALAMA EK-1

Aşağıda karışık hâlde verilen Kureyş suresinin okunuşunu, doğru şekilde sıralayarak yazınız.

min cû’in ve Îlâfi him rıhleteşşitâi

Ellezî et’amehümLi’î lâfi  Kureyş

Rabbe hâzelbeyt vessayf

âmenehüm min havfFelya’büdû

Bismillâhirrahmânirrahîm
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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BOŞLUK DOLDURMA 23

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan Kureyş suresinin okunuşunda ve anlamında boş 

bırakılan bölümleri doğru şekilde doldurmaları istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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23 BOŞLUK DOLDURMA EK-1

Boş bırakılan bölümleri Kureyş suresinin okunuşu ve anlamını tamamlayacak şekilde dol-
durunuz.

Okunuşu

• Li îlafi  Kureyş.
• Îlafi him …….....................…................…………………...... 
• Felya’büdü …………….....……......................………………… 
• Ellezî ……….............................................……………………
• Min cûin  …….....................….................……………………

Anlamı

• Kureyş’e imkan sağlandığı için,
• .……………………………................................…………………..
• ………………………………………............................................
• ..…………………………………................................................
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ARAŞTIRMA ÖDEVİ 24

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

1. Dersin sonunda Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, sonraki derse kadar Kureyş suresi ile ilgili araştırma yaparak istenilen bilgileri 

yazmaları istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için Diyanet İşleri Başkanlığının internet portalinden istifade edebile-

cekleri söylenir.
4. Derse gelindiğinde öğrenciler çalışmalarını sınıfta okurlar.
5. Özellikle surenin nüzul sebebi ve tefsiri ile ilgili farklı görüşler varsa değerlendirilir.
6.  Gönüllü öğrencilerin çalışma kâğıtları sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bir hafta
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24 ARAŞTIRMA ÖDEVİ EK-1

Kureyş suresi ile ilgili araştırma yaparak istenilen bilgileri boşluklara yazınız.

Kureyş
Suresi

Ayet 
Sayısı:

Meali:

Nazil 
Olduğu 
Yer:

Surenin 
Nüzul 

Sebebi:
Sure 

ile İlgili 
Hadisler:

Surede 
Geçen 
Önemli 

Kavramlar:

Kısaca 
Tefsiri:

Bu Sureden 
Öğrendiklerim:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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NİMETLERİ BİLİYORUM 25

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilerden Kureyş suresi ile ilgili araştırma yapmaları istenir.
2. Öğrencilere, sure ile ilgili araştırmalarında, Diyanet İşleri Başkanlığının (https://kuran.diya-

net.gov.tr/ , https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/ ve https://islamansiklopedisi.org.tr/ ) 
internet portallerinden ve kaynağını belirtmek şartıyla başka ortamlardan istifade edebile-
cekleri söylenir.

3. Öğrencilere, araştırma için bir hafta süre verilir.
4. Öğrencilerden, yaşadığımız ülkeyi düşünerek Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetleri listelemele-

ri istenir.
5. Öğrenciler, Allah’ın (c.c.) bize verdiği nimetlerin şükrünün nasıl yerine getirilebileceği ile ilgili 

bir kompozisyon yazarlar.
6. Beğenilen üç kompozisyon sınıfta okunarak panoya asılır.

Öğrencilerin kompozisyonları incelenerek  kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

Bir Hafta
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KELİME AVI 26

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan bulmacayı çözmeleri istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin çalışma kâğıtları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.
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26 KELİME AVI EK-1

Verilen kelimeleri harf tablosundan bularak işaretleyiniz.

MUHAMMED

EMANET

MERHAMET

MÜMİN

KARARLILIK

AZİM

PEYGAMBER

ALLAH

AFFETMEK

MEKKE

HAK

AHLAK

DOĞRU

AKRABA

İYİLİK

MEDİNE

DEĞER

ADALET

AMEL

GÜVENİLİR

MÜNAFIK

CESARET

İMAN

ÜSVEİHASENE

SIDK

E N E S A H İ E V S Ü R E U

U G Ü V E N İ L İ R H Ğ F A

K E M E R H A M E T A T L H

E P E Y G A M B E R L H N L

M E D E Ğ E R L H D L C E A

T N İ H K I L I L R A R A K

E H N L H İ M A N E L N D C

F L E M A N E T L M İ Z A T

F İ D Ü K L K S E D N L L E

A H C M N L K I T L İ M E R

T E L İ E C E D O Ğ R U T A

K M Ü N A F I K M N F A N S

İ Y İ L İ K F A K R A B A E

L E M A F D E M M A H U M C
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BULMACA 27

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan bulmacayı çözmeleri istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin bulmacaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

20 dk.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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27 BULMACA EK-1

Bulmacayı çözünüz.

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

4. Cesaret, yiğitlik, kahramanlık.
6. Allah’ın (c.c.) dilediği emir, hüküm ve 
bilgileri peygamberine bildirmesi.
9. Görüş alışverişinde bulunma, fi kir alma, 
danışma.
10. Eşitlik ve denklik, her şeyin yerli yerinde 
olması.
11. Hak sahibine hakkını vermeme, ona 
haksızlık etme.
12. Bir kişiye geçici olarak bırakılan şey. 
Dinî yükümlülük, sorumluluk.
13. İnsanların doğuştan gelen manevi özel-
likleri ile sonradan ortaya koydukları dav-
ranışların bütünü.
14. Doğru ve dürüst olma durumu, doğru 
olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet.

1. Genellikle Hz. Muhammed (s.a.v.) için 
kullanılan güzel örnek anlamında bir 
Kur’an tabiri.
2. Allah’ın (c.c.) birliğini, melekleri, mu-
kaddes kitapları, peygamberleri, kıyamet 
gününü, kaderi, ölümden sonra dirilmeyi 
kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etme, kalben 
inanma ve dil ile söyleme.
3. Kişinin inandığı amaç uğrunda gösterdi-
ği çaba, gayret ve sebat.
5. Şefkat göstermek, yumuşak huylu ol-
mak, iyilik yapmak.
7. Suç ve suçluyla mücadeleyi bırakmadan 
düşmanlık ve intikamdan vazgeçme.
8. Güvenilir olma durumu. Peygamberlerin 
emanete asla hıyanet etmemeleri.

1

2

3

4 5

6 7 8

9 10

11

12

13

14
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ÖZ DEĞERLENDİRME 28

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan öz değerlendirme formunu doldurmaları istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin doldurduğu öz değerlendirme formları kontrol edilerek kazanımın ger-
çekleşip gerçekleşmediği görülür. 

20 dk.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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28 ÖZ DEĞERLENDİRME EK-1

      Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliğini ne kadar anladığınızı ve öğrendiğinizi görmek için 
kendinizi değerlendiriniz. Size en uygun seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

ÖZ DEĞERLENDİRME
Bunu çok iyi

yapabiliyorum.
Bunu kısmen 

yapabiliyorum.
Bunu 

yapamıyorum.

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğru ve 
güvenilirdi.

 Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametli 
ve affediciydi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye 
önem verirdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve 
kararlıydı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı 
gözetirdi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara 
değer verirdi. 
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BULMACA 29

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, bulmacayı çözmeleri istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir. 
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Öğrencilerin bulmacaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

20 dk.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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29 BULMACA EK-1

Bulmacayı çözünüz. 

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

1. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) ahlaki örnekliğini ifade eden ve 
“güzel örnek” anlamına gelen kavram.
4. Bir kimsenin ya da herhangi bir canlının 
karşılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü 
duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı 
olmak.
5. Doğru ve dürüst olmak anlamına gelen, 
Peygamberlerin özelliklerinden biri.
6. Kur’an’daki 106. surenin adı.
8. Bir şeyi yapmak hususunda büyük bir 
kararlılıkla gayret göstermek.
9. Peygamberlerin özelliklerinden biri olan 
ve “güvenilir olmak” anlamına gelen kav-
ram.

2. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi 
olan kişilerle görüşmek ve fi kir alışverişin-
de bulunmak, onlara danışmak.
3. Gerçek ve doğru, dinin veya hukuk düze-
ninin tanıdığı yetki, bir iş ve emeğin mad-
di veya manevi karşılığı.
5. Kararlılık, bir iş ve davranışta veya bir 
konuda iyi düşündükten sonra verilen ka-
rardan dönmemek.
7. İkiyüzlülük, insanın söylediği söz ile 
yaptığı işin birbirini tutmaması.

1 2

3

4

5

6 7

8

9
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KELİME AVI 30

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yer alan bulmacayı çözmeleri istenir.
3. Öğrencilere bu çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Sürenin sonunda cevaplar kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

20 dk.

Öğrencilerin bulmacaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği de-
ğerlendirilir.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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30 KELİME AVI EK-1

Verilen kelimeleri harf tablosundan bularak işaretleyiniz.

EMANET

MÜNAFIK

SEBAT

HASENE

İBADET

MERHAMET

SABIR

SIDK

NİFAK

CESARET

KÂBE

ŞÜKÜR

AFFETMEK

BEYT

HAK

İSTİŞARE

KUREYŞ

HUKUK

AZİM

ÜSVE

W Q C S K Q I R Y A L V K G

D V H E W K U R E Y Ş G Ü N

M Ü N A F I K H T A B E S I

İ R A K K A H S U Z K M V U

F C M E R H A M E T F E E N

B K M N İ F A K B Z I A Y M

Q E E İ V K Q C E S A R E T

Y K Y M Z U T E D A B İ B H

K G D T T A G X H R Q F K Y

U S L I W E T H X Ü S B Â V

K K P F S X F W O K A P B H

U T E N A M E F I Ü B L E N

H A E N E S A H A Ş I S Y F

P B E R A Ş İ T S İ R O M R
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HİKÂYE ANLATALIM 31

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakı ile ilgili (doğruluk, güvenilirlik, merhamet, affedicilik, 
istişare, cesaret, kararlılık, adalet, hakkı gözetme, insanlara değer verme) kavramlar, ayrı 
ayrı kâğıtlara yazılır. Kâğıtlar katlanıp bir kutuya konulur.

2. Başka bir kutuya da farklı mekân isimleri (okul, cami, park, spor salonu, kütüphane, hastane 
vb.) yazılı kâğıtlar katlanıp konulur. 

3. Öğrencilerden üçü jüri, 10’u yarışmacı, diğerleri de seyirci olarak belirlenir.
4. İlk yarışmacı öğrenci, kutulardan birer kâğıt alarak içinde, kâğıtlarda yazan kavram ile mekân 

ismi geçen bir hikâye anlatır.
5. Aynı şekilde diğer yarışmacılar da hikâyelerini anlatırlar.
6. Jüride yer alan üç öğrenci ile öğretmen, puanlama yaparak en iyi hikâye anlatan öğrenciyi 

seçerler. 

40 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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ŞİİR YAZMA 32

ÜNİTE 4: Hz. Muhammed’in Örnekliği

1. Arif Nihat Asya’nın “Naat” ve Nurullah Genç’in “Yağmur” şiirleri sınıfta okunur.
2. Öğrencilerden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek özellikleri ve davranışlarıyla ilgili bir şiir yaz-

maları istenir.
3. Öğrencilere, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinin işlendiği haftalarda, ne zaman ister-

lerse şiirlerini okuyabilecekleri belirtilir.
4. Yazılan şiirler sınıfta okunur ve öğrenciler şiirlerle ilgili düşüncelerini paylaşırlar.
5. Şiirler, sınıf veya okul panosunda sergilenir. İmkân olursa bir dergide yayınlatılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

Bir Hafta

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
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1

Metinde, Hz. Peygamber’le ilgili vurgulanan tutum ve davranışlar:
• Cahiliye Dönemi’nde, “Muhammedü’l-Emin” olarak anılması son derece önemlidir.
• Hayatının her döneminde sadece müminlerin değil, düşmanlarının da kendisinden emin olduğu yüce bir 

şahsiyettir.
• Akrabaya, komşuya, ticarette muhatap olduğu insanlara, idaresi altındaki Müslümanlara güven veren, 

sadık bir insandır.
• Onun hâkimliği, komutanlığı, imamlığı, risaleti güven üzerine kuruludur.
• Güvenmeyi ve güvenilir olmayı, bütün müminlerin ayrılmaz özelliği saymıştır.
• Hadislerinde “iman” ile “insanlara güven sunma” arasında doğrudan bağ kurmuştur.
• Emanet bilincine sahip olmanın imanla özdeşliğini hatırlatan hadisleri vardır.

2

4

3

• Doğruluk: Dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet.
• Emin: Güvenilir, inanılır, itimat edilir (kimse).
• Emanet: Bir kişiye geçici olarak bırakılan şey. Dinî yükümlülük, sorumluluk.
• Güvenilirlik: Güvenilir olma durumu. Peygamberlerin emanete asla hıyanet etmemeleri.
• Sıdk: Doğru ve dürüst olmak anlamına gelen, Peygamberlerin özelliklerinden biri.

SIDK
Doğru olmak demektir. Peygamberler özü sözü bir, doğru ve dürüst insanlardır. Peygamber olmadan önce de 
bu özellikleriyle tanınmışlardır. Hiçbir kimse bir peygambere “Biz seni yalancı olarak tanıyoruz.” diyememiştir.

TEBLİĞ
Bildirmek, iletmek demektir. Peygamberlerin temel görevidir. Allah’tan (c.c.) aldıkları emir ve yasakları eksik-
siz olarak toplumlarına iletmişlerdir.

FETANET
Akıllı ve zeki olmak demektir. Ağır bir sorumluluk olan peygamberliği ancak bu yeteneğe sahip insanlar yeri-
ne getirebilir. Bütün peygamberler zeki, anlayışı kuvvetli ve sağduyulu insanlardır.

EMANET
Güvenilir olmak demektir. Peygamberler, emin ve güvenilir insanlardır. Hayatlarının hiçbir döneminde asla 
emanete hıyanet etmemişlerdir.

İSMET
Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler, hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve 
küfür sayılacak bir günaha düşmedikleri gibi, gizli veya açık herhangi bir günah da işlememişlerdir.

Münafıklığın alameti üçtür:
1. Konuşunca yalan söyler.
2. Söz verince sözünde durmaz.
3. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. 
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13

19

20

22

Bismillâhirrahmânirrahîm
Li’î lâfi kureyş îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf felya’büdû Rabbe hâzelbeyt ellezî et’amehüm min cû’in ve âmene-
hüm min havf.

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: Ayet ne anlatıyor?  Sen ne yaşadın?

“… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”                                            
(Hûd suresi, 112. ayet.)

Allah’ın (c.c.) emrettiği 
şekilde doğru olmayı

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

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

“Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı 
kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine 
verdiğimiz rızıktan da harcarlar.” (Şûra suresi, 38. ayet.)

Namaz kılmayı, istişare et-
meyi ve infakta bulunmayı

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

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

“Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkın-
tıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere 
çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)

Şefkatli ve merhametli 
olmayı

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

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

“... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” (Tevbe suresi, 40. ayet.) Allah’a (c.c.) sığınmayı ve 
cesur olmayı

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

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

“... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet. 
Çünkü Allah adil davrananları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet.) 

Adaletli olmayı ..........................................
..........................................

1. CESARET
2. İSTİŞARE
3. ADALET

4. KARARLILIK
5. DOĞRULUK
6. EL-EMİN

7. HİKMET
8. TEBLİĞ
9. MERHAMET

1/D
2/B

3/A
4/Ç

5/C
6/E

6

Hadise göre Hz. Peygamber’in yapılmasını istediği davranışlar: 

• Allah'ın (c.c.) hakkının korunması.
• Bir şey istendiğinde Allah'tan (c.c.) istenmesi.
• Bir yardım istendiğinde Allah'tan (c.c.) istenmesi.
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24

23

26

Okunuşu
• Li îlafi Kureyş.
• Îlafi him rıhleteşşitâi vessayf
• Felya’büdü Rabbe hâzelbeyt
• Ellezî et’amehüm
• Min cûin ve âmenehüm min havf

Anlamı
• Kureyş’e imkan sağlandığı için,
• Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı 
için,
• Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rab-
bine kulluk etsinler!
• Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan 
emin kıldı.

Ayet Sayısı: Dört 
Meali:1. Kureyş’e imkân sağlandığı için,
2. Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için,
3. Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
Nazil Olduğu Yer: Mekke
Nüzul Sebebi: Surede Allah’ın (c.c.) Kureyş kabilesine lutfettiği imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe’ye vurgu yapılarak 
“Şu evin (Kâbe) rabbine kulluk etsinler” buyurulmaktadır. Böylece onlardan, şirkten dönüp yalnız Allah'a (c.c.) kulluk 
etmeleri istenmektedir.
Surede Geçen Önemli Kavramlar: Kureyş: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mensup olduğu kabilenin adıdır. 
Beyt (Kâbe): Mekke’de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapılırken tavaf edilen kutsal yer. 
Kısaca Tefsiri: Bu ayetlerde sözü edilen yolculuklarla Kureyşliler’in yaz mevsiminde Suriye bölgesine, kış mevsiminde 
Yemen taraflarına ticaret amacıyla düzenledikleri seyahatlere işaret edilmiştir. Kureyşliler bu ticari seferler sayesinde bir 
yandan ekonomik durumlarını düzeltiyor, diğer yandan da çeşitli medeniyet ve kültürleri tanıma imkânı buluyorlardı. 
Kureyş suresinde daha sonra Allah’ın (c.c.) Kureyşliler’i doyurup açlıktan kurtardığı ve korkudan emin kıldığı vurgulanarak 
bu nimetlerden dolayı Allah’a (c.c.) ibadet etmeleri emredilir.

E N E S A H İ E V S Ü R E U

U G Ü V E N İ L İ R H Ğ F A

K E M E R H A M E T A T L H

E P E Y G A M B E R L H N L

M E D E Ğ E R L H D L C E A

T N İ H K I L I L R A R A K

E H N L H İ M A N E L N D C

F L E M A N E T L M İ Z A T

F İ D Ü K L K S E D N L L E

A H C M N L K I T L İ M E R

T E L İ E C E D O Ğ R U T A

K M Ü N A F I K M N F A N S

İ Y İ L İ K F A K R A B A E

L E M A F D E M M A H U M C
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29

30

27

W Q C S K Q I R Y A L V K G

D V H E W K U R E Y Ş G Ü N

M Ü N A F I K H T A B E S I

İ R A K K A H S U Z K M V U

F C M E R H A M E T F E E N

B K M N İ F A K B Z I A Y M

Q E E İ V K Q C E S A R E T

Y K Y M Z U T E D A B İ B H

K G D T T A G X H R Q F K Y

U S L I W E T H X Ü S B Â V

K K P F S X F W O K A P B H

U T E N A M E F I Ü B L E N

H A E N E S A H A Ş I S Y F

P B E R A Ş İ T S İ R O M R
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