HUDEYBİYE’DEN ÖNCE NEBİ (sav) SAVAŞLARI
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak
içine al.
a- Seriyye
()الرسية
b- Gazve
()الغزوة
c- Kafile
()قافلة
d- Hendek
()الخندق
2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla.
3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
a- Furkan Günü
()الفرقان
b- Hudeybiye Barışı
()الحديبية
c- Hakkın Batıla galibi
()اننتصار
d- Okçuların muhalefeti
()الرماة
4- Aşağıdaki parçayı oku
_ Bugün size Resulullah’ın (sav) gazvelerinden ve
seriyyelerinden bahsedeceğim.
_ Hocam, gazve ve seriyye arasındaki fark nedir?
_ Allah Resulu’nun (sav) hazır bulunduğu savaşlara gazve
denir. Allah Resulu’ nun (sav) katılmadığı savaşlara seriyye
denir.
_ Gazvelerden bildiğim ; Bedir savaşı, Uhud Savaşı, Hamra-ul
Esed ve Hendek, bunlar Hudeybiye Barışı’ndan öncedir.
_ Aferin Fatih. Kim bana Bedir Gazve’si olayını anlatacak?
_ Müslümanlar mallarını geri almayı denediler ve Kureyş
kafilesini engellemek istediler. Müşrikler savaşı istedi.
_ Katılıyorum. Allah Resulu (sav) arkadaşlarıyla istişare etti.
İstişarenin sonucu savaşı sahabenin onaylamasıydı.
_ Bedir Gazvesi hakkın batıla galip geldiği bir savaştı. Bu
sebeple Furkan Günü olarak isimlendirildi.
_ Uhud Savaşı hakkına ne dersin?
_ Okçuların Resullulah’ın (sav) emirlerine muhalefet etmesi
sebebiyle Müslümanlar tam bir zaferle galip gelmedi.
_ Diğer bütün gazvelerinde galip geldiler. Çünkü Allah ve
Resulu’ne (sav) itaat ettiler.
5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla
(BU
ALIŞTIRMADA
SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER
PARÇADAN
ÇIKARILABİLİR.)
a- Gazve ve seriyye arasındaki fark nedir?
b- Resullah’ın (sav) gazvelerinden dört tanesinin ismini
söyle.
c- Parçada geçen rubai fiillerden iki tane mastar söyle.
Fiillerini de söyle.
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6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin
önüne (×) işareti koy.
a- Müslümanlar, Kureyş kafilesini engellemek istiyordular.
Savaş istemiyordular. (✓)
b- Okçuların Resullulah’ın (sav) emirlerine muhalefet
etmesi sebebiyle Müslümanlar tam bir zaferle galip
gelmedi. (✓)
c- Hendek Gazvesi, Furkan Günü olarak isimlendirildi. (✓)
7- Dil Bilgisi
Birinci olarak – Cümleleri oku ve sonra fiillere ve mastarlara
dikkat et.
a- Sahabelerden cihat için yarışanlar ve önde olanlar vardı.
( )التقدمMastar
( )التسابقMastar
b- Müslümanlar, Uhud’dan sonraki bütün gazvelerinde galip
geldi. ( )انترصFiil
HATIRLA VE DÜŞÜN
Sülasi mezid fiil, iki harf alarak beş harfli şekle dönüşür. Te
harfi veya vasıl hemzesi ile başlar. Buna örnek olarak :
(Örnekleri kitaptan inceleyebilirsiniz)
İkinci olarak – Aşağıdaki cümleleri oku ve sonra fiileri ve
mastarları düşün.
a- Müslümanlar, müşriklere karşı ezici bir zaferle galip geldi.
( )انترصFiil
( )انتصاراMastar
b- Müslümanlar, dünyanın farklı yerlerinde büyük bir
ilerleme ile ilerledi.
( )تقدمFiil
( )تقدماMastar
c- İslam aleminin yayılması geniş alanlardaydı.
( )امتدادMastar
HATIRLA VE DÜŞÜN
Humasi fiilin mastarı iki çeşittir.
_ Vasıl hemzesiyle başlayanlar: Üçüncü harfi kesreli yapılır
ve sondan bir önceki harfe de elif eklenir. Bunun örneği:
(Örneklere kitaptan bakabilirsiniz.)
_ Te harfi ile başlayanlar: Sadece sondan bir önceki harfi
şeddelenir ve te harfi ile başlar. Bunun örneği: (Örneklere
kitaptan bakabilirsiniz.)
Sarfın Özeti
Humasi fiilin mastarı iki çeşittir.
_ Vasıl hemzesiyle başlayanlar: Üçüncü harfi kesreli yapılır
ve sondan bir önceki harfe de elif eklenir.
_ Te harfi ile başlayanlar: Sadece sondan bir önceki harfi
şeddelenir ve te harfi ile başlar.
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8- Aşağıdaki parçayı dinle ve boşlukları uygun
kelimelerle doldur.

13- Resimleri anlatan anlamlı cümleler oluşturmak için
gelen humasi fiilleri veya mastarlarını seç.

Hendek veya Ahzap ( )األحزابgazvesi, Resulullah (sav) önemli
gazvelerindendir.
Medine-i
Münevver-e’de
()المنورة
Müslümanları müşrikler kuşatmıştı. Müşrikler, Nebi (sav)
davetini ( )دعوةsonlandırmak için şehrin içinde bulunan
Yahudiler ( )اليهودve kendileri arasındaki ittifakı ()االتفاق
tamamlayarak Medine-i Münevvere’deki Müslümanları
kuşatmıştı.
9- Geçen parçayı bir kez daha dinle. Onda bulunan
hümasi fiillerin mastarlarını çıkar.

فعله
إنترص
انهزم

فعله المصدر
إنته انتصار
انهزام
تقدم

فعله المصدر
إتفق اإلنتهاء
تقدم
تراجع

المصدر
األتفاق
تراجع

10- Aşağıdaki kutucuklarda gazvenin ismini ve
gerçekleştiği seneyi birleştir. Sonra onu örnekteki
gibi yaz.
a- Uhud gazvesi Hicretin üçüncü senesinde
()غزوة أحد ف السنة الثالثة للهجرة
b- Hendek gazvesi hicretin beşinci senesinde
()غزوة الخندق ف السنة الخامسة للهجرة
c- Zat-u Rika gazvesi hicretin dördüncü senesinde
()غزوة ذات الرقاع ف السنة الرابعة للهجرة
11- Aşağıdaki parçada geçen humasi
mastarlarının altına bir çizgi koy.

()انكرس
()انهزم
()التسابق
()اجتناب
durmaktır.

: cam kırıldı.
: sarı kuşak sahibi yenildi.
: yarışmada beyaz at kazandı.
: Güvenlik, tehlikeli şeylerden

uzak

14- Aşağıdaki hümasi fiilerin mastarlarını kullanarak
Medine’deki Nebi (sav) hayatından arkadaşlarına
bahset.
()تشاور
()اغتنم
()تقدم
()انترص
()تسابق

: danıştı.
: ganimet aldı
: öne geçti
: galip geldi
: yarıştı

15- Günümüzde kanun ya da anayasa olarak
isimlendirilenlerle Medine vesikası arasında bir
karşılaştırma yap.
16- Aşağıdaki parçada geçen mastarlar konusunda
arkadaşlarınla tartış.

( االنكسار-  تالطف-  تراحم-  تزاهم-  انتطار- )االغتسال

fiillerin

Müslümanların topluluğu güçlendi ve sayıları arttı. Allah
onlara savaşma izni verdi. Onlardan cihat için önde olanlar
( )التقدمve yarışanlar ( )التسابقvardı. Sahabeler, Kureyş
kervanını engellemek istedikleri zaman, müşrikler onlara
savaşla karşılık verdi. Resulllah (sav) ashabıyla istişare etti
( )استشار. İstişarenin sonucu savaş konusunda ittifak oldu
()االتفاق. Bedir gazvesi oldu. Onda hakkın batıla galibiyeti
( )انتصارvardı.
12- Söylenen iki örneği kıyas ederek aşağıdaki fiilerin
mastarlarını yaz.

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR

Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni

