HUDEYBİYE’DEN SONRA NEBİ (sav) SAVAŞLARI
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak
içine al.
abcd-

Hayber
Ahid
Topluluk
Serbestlik

()خيب
()العهد
()معش
()الطلقاء

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla.
3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
a- Huzaa Kabilesi
b- Mekke’nin Fethi
c- Ehl-i Kitap
d- Tebuk Gazvesi

()خزاعة
()فتح
()الكتاب
()تبوك

a- Nebi (sav)’i Hayber’i fethetme sebebini açıkla.
b- Resulllah (sav) Mekke’nin fethinden sonra Kureyş
kafirlerine nasıl davrandı.
c- Resulllah (sav) melikleri İslam’a nasıl davet etti. Onlardan
üç tanesini söyle (SORUNUN PARÇAYLA ALAKASI YOK)
d- Parçadan humasi fiiller için iki tane mastar çıkar. O fiilleri
söyle.
6- Boşlukları uygun kelimelerle doldur.

4- Aşağıdaki parçayı oku
Hudeybiye Barışı'ndan sonra Hayber'deki Yahudiler,
Müslümanların onların ehli kitap olmalarından dolayı
kendilerine güzel muamelede bulunmalarına rağmen, İslam
mesajını bitirmek için düşünmeye başladılar. Bundan dolayı
Müslümanları, Hayber'i kuşattı. Resullah (sav) ve onun
ashabı sekiz kaleden oluşan Hayber’i fethettiler ve onların
reisi barış istemek zorunda kaldı.
Kureyşliler de Müslümanlarla olan anlaşmayı korumadı ve
kendileriyle ve Müslümanlarla anlaşması olan Huzaa Kabilesi
‘ne saldırdı. Resulllah (sav) bunu öğrendiğinde Mekke'yi
fethetmek için ordusunu hazırladı ve hicretin 8. Yılında
Mekke’ye girinceye kadar hareket etti. Onunla birlikte
Müslümanlardan yaklaşık on bin kişi vardı. İbn-i Hişam dedi
ki : "Mekke'nin fethine şahitlik eden Müslümanların sayısı 10
bindi... Onların çoğunluğu Kureyş, Ensar ve onların
arkadaşlarıydı. Müşriklere karşı kazandığında onlara şöyle
dedi: "Ey Kureyş topluluğu size ne yapacağımı
düşünüyorsunuz?" Dediler ki : " "Sen kerem ve iyilik sahibi
bir kardeşsin! Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun!
Ancak bize hayır ve iyilik yapacağına inanırız.” Onlara şöyle
dedi: “Gidiniz, sizler serbestsiniz.” Onlara iyi davrandı.
Onların arasında teslim olduktan güven yayıldı.
Hicretin sekizinci yılında Rumlar, Müslümanlara saldırdı.
Hicretin dokuzuncu yılında tekrar saldırmayı denediler. Nebi
(sav) Tebuk Gazvesinde onların karşısına çıktı.

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla (BU
ALIŞTIRMADA
SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER
PARÇADAN
ÇIKARILABİLİR.)

a- Resullah (sav) ve onun ashabı sekiz ( )ثمانيةkaleden
( )حصونoluşan Hayber’i fethettiler.
b- Kureyşliler de Müslümanlarla olan anlaşmayı ()العهد
korumadı ve kendileriyle ve Müslümanlarla anlaşması
olan Huzaa ( )خزاعةKabilesi ‘ne saldırdı.
c- Tebuk Gazvesi, hicretin dokuzuncu ( )تسعyılındaydı.

7- Dil Bilgisi
Birinci olarak – Aşağıdaki cümleleri düşün.
a- Günahkâr, Rabbinden bağışlanma dilendi. ()استغفر
b- Askerler, komutanlarının öldürülmesinden sonra teslim
oldular. ()استسلم
c- Türkiye, eğitimde yeni teknikleri kullandı. ()استعملت
DİKKAT ET
Üç harf ilaveli Sülasi mezid fiil : Onun binası altı harf üzerine
olur. Vasıl hemzesi ile başlar. Buna örnek :

İkinci olarak – Oku sonra düşün.
a- Resul (sav) teslim olmalarından sonra Mekke halkı
arasında
güven
ve
düzeni
yaydı.

b- Bilimsel yöntem, inceleme, araştırma, sonuç alma ve
keşfe dayanır.
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HUDEYBİYE’DEN SONRA NEBİ (sav) SAVAŞLARI
DİKKAT ET
Südasi fiilin mastarı vasıl hemzesiyle başlar. Üçüncü harfin
kesrelenmesi ve sondan bir öncesine elif eklenmesiyle olur.

12- Gelen mastarların fiillerini çıkar.

SARFİN ÖZETİ
Vasıl hemzesiyle başlayan südasi fiilin mastarı üçüncü harfin
kesrelenmesi ve sondan bir öncesine elif eklenmesiyle olur.
8- Aşağıdaki parçayı dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
(BU KISIMDA VERİLEN METNİN PARÇAYLA ALAKASI YOK.
ATLAYINIZ.)

13- Mücerred, mezid ve onların mastarları hakkında
bir sunum yap.
14- Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra Nebi (sav)
savaşları hakkında arkadaşlarınla tartış.
15- Verilen kalıba kıyas ederek gelen fiillerin
mastarlarını oku. Sonra onu yaz.

9- Gelen metni dinle. Orada geçen südasi fiilerin
mastarlarını çıkar.

10- Resimleri açıklayan uygun südasi fiil veya onun
mastarıyla doldur.
a- Su ve sabun kullanarak temiz olursun.
1- Verilen kalıba kıyas ederek
mastarlarını oku. Sonra onu yaz.

b- Şirketler petrol çıkarmak için yarışıyorlar.

gelen

fiillerin

c- Çocuk annesiyle huzur buldu.

d- İstiğfar etmek günahları yok eder.

11- Aşağıda gelen ayetlerde geçen emir fiilin altına bir
çizgi koy.
(AYET VERİLMEMİŞ. SORU YANLIŞ. FİİLERİN
MASTARLARINI YAZDIM)

Hazırlayan: Abdulkerim BAKIR
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