
HİCRET VE  NEBİ (sav) MEDİNE’DEKİ UYGULAMALARI 

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR  Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL  İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 

 

1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak 

içine al. 

a- Sir’et (ة  (السير

b- Hicret (الهجرة) 

c- Muhacir (المحاجر) 

d- Ensar (االنصار) 

 

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla. 

3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun 

kelimelerle doldur. 

 

a- Muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik anlaşması 

 (المؤاخات)

b- Medine antlaşması (وثبقة) 

c- Suffe Ehli (الصفة) 

d- Mescid-i Nebevi (النبوي) 

 

4- Aşağıdaki parçayı oku. 

Allah şöyle buyurdu. “Andolsun, size içinizden öyle bir 

peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır 

gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve 

merhamet doludur. (Tevbe – 128) 

Resul (sav) alemlere rahmet olarak gönderildi. Bu durum 

onun hayatında hicretten önce ve sonra ortaya çıktı. Allah’ın 

Resulu (sav) Medine’ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş devlet 

işlerinin ve başka şeylerin yapıldığı ve içerisinde namaz 

kılınan bir mescit inşa etmekti. Ehli Suffe’den fakirler onda 

oturuyordu. Daha sonra Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik 

anlaşması yaptı. Mekke-i Mükerreme’den bütün mallarını 

arkalarında bırakarak gelen muhacirleri, Resulullah (sav) 

Ensar’la kardeş yaptı. 

Hicretten sonraki üçüncü iş, Yahudi ve Müslümanlardan 

Medine içindeki tarafların hepsine düzenlemeler getiren 

Medine Vesikası olarak bilinen ve anayasaya benzeyen bir 

vesikayı yazılı hale getirmesiydi.  İbn-i Hişam dedi ki : “ 

Resulullah (sav), muhacir ve ensar arasında bir anlaşma 

yazdırdı. Anlaşmaya Yahudilere ait sözleri de ekledi. Onları 

dinlerinde ve mallarında özgür bıraktı. Aleyhlerinde onlara 

şartlar koştu.”  

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla 

(BU ALIŞTIRMADA SORULAR 

CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER PARÇADAN 

ÇIKARILABİLİR.) 

a- Medine’ye geldikten sonra Resulullah’ın (sav) 

uygulamalarından üç tane uygulama söyle. 

b- Ehli Suffa nerede oturuyordu? 

c- Medine Vesika’sının içerdiği şeyi söyle. 

 

 

 

 

 

 

6- Parçadan gelen şeyleri çıkar. 

ط  فعال اشير
 مزيدا
 بحرفير  

 فعال هاجر
 مزيدا
 بحرف

 فعال ظهر
 مجردا

 

7- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin 

önüne (×) işareti koy. 

a- İslam sadece kılıç ile yayıldı (×) 

b- Resulullah’ın Medine’deki ilk işi mescit inşasıydı. (✓)  

c- Uhud Gazvesi hicretten önceydi  (×) 

d- Ehli Suffe,  sahabenin zenginlerindendir. (×) 

 

8- Dil Bilgisi 

Birinci olarak – Aşağıdaki cümleleri oku. Hatırla ve düşün. 

 

a- İnsanlar İslam’a büyük bir kabul ile katıldılar (إقباال) 

b- Resul (sav) şehrin işlerini yüksek bir düzenle düzenledi 

 (تنظيما)

c- Sahabeler, İslam’ın yayılması yolunda büyük bir gayret 

göstererek cihat etti (مجاهدة) 

DİKKAT ET 

Sulasi mezid fiil bir harf eklenerek dört harfli olur. Masdarı, 

aşağıdaki kalıplara sokularak olur.  

Diğer örneklere kitaptan bakabilirsiniz. :( تفعيل يفعل فعل ) 

Diğer örneklere kitaptan bakabilirsiniz. ( إفعال يفعل أفعل ) 

Diğer örneklere kitaptan bakabilirsiniz ( مفاعلة يفاعل فاعل ) 
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İkinci olarak – Aşağıdaki tabloyu incele ve sonra boşlukları 

tamamla. 

 

Nahvin Özeti 

Dört harften oluşan rubai fiilin mastarı aşağıda verilen 

kalıplardan birisine göre olur. 

 

9- Parçayı dinle ve boşluklara uygun kelimeleri 

yerleştir. 

 (المؤمنير  ) 

ب)  (يير

 (شارك)

 (مشاركة)

 (الناس)
 

10- Geçen parçayı bir kez daha dinle ve sonra soruları 

cevapla. 

 

a- Medine Vesikası neye benziyor. Açıkla 

b- Resullah (sav) Medine Vesikası’nda neyi hedeflemiştir? 

c- Parçada geçen dörtlü rubai fiilerin mastarlarını çıkar. 

 

 

 

 

 

11- Aşağıdaki parçayı dinle ve sonra duyduklarını yaz. 

(sayfa 87 11. alıştırmadan bakılabilir.) 

12- Aşağıdaki parçadaki rubai fiillerin mastarının 

altına bir çizgi koy. 

e- Medine’de ensar ve muhacir arasında bir kardeşlik 

 vardı.  Muhacirler bütün mallarını arkalarında (المؤاخات)

bırakarak Mekke-i Mükerreme’den gelmişti. Ensar, 

kardeşlerine büyük bir ikramla (إكراما) ikram etti. 

Misafirleri ve Medine-i Münevvere sakinleri arasındaki 

ilişkiler için düzenlendi. (تنظيم) Allah yolundaki 

kardeşlikte örnek için bir sunumdur (تقديم) 

 

13- Aşağıdaki rubai fiil mastarlarını kullanarak 

resimleri anlatmak için cümleleri tamamla.  

 yuvarlamak : (دحرجة)

 ikram etmek : (إكرام)

 düzenlemek : (ترتيب)

 karşılaşmak : (مبارزة)

 

a- Misafirlere ikram etmek (إكرام) müstehaptır.  

b- Kar topunun yuvarlanması (دحرجة) güçlüdür.  

c- İki rakip zevkli bir karşılaşma (مبارزة) yapıyor.  

d- Genç kız yatağının düzenini (ترتيب) yapıyor. 

 

14- Muhacir ve ensar arasında yapılan kardeşlik 

anlaşmasından bahseden bir paragraf yaz. 

(PARÇADAN BAKILARAK YAZILABİLİR.) 

 

15- Verilen kalıplara kıyaslayarak aşağıdaki fiilerin 

mastarlarını çıkar. 

 

16- Aşağıdaki ayetlerde geçen rubai mezid fiileri ve 

mastarlarını  arkadaşlarına tartış.  

a- (Ali İmran – 19) : (االسالم) 

b- (Müzzemmil – 4) : (ترتيال) 

c- (Nuh – 9)  : (إرسارا) 

d- (Zilzal – 1)  : (زازالها) 

 

17- Rubai fiilerin mastarlarını kullanarak Peygamber 

(sav) döneminde Medine’de olan olaylar 

hakkında arkadaşlarına tartış. 


