VEDA HACCI VE NEBİ (SAV) VEFATI
1- Kelimeleri dinle ve duyduğun kelimeleri yuvarlak
içine al.
abcd-

Elçi
Faizci
Tamamladım
Öldü

()وفد
()مراب
()أكمات
()توف

önüne (×) işareti koy.
a- Veda haccı hicretin sekinci yılındaydı. (×)
b- İslam’ın yayılması Mekke’nin fethinden sonra arttı. (✓)
c- Veda haccında Nebi (sav) vefatının yaklaştığına işaret
vardı. (✓)

2- Cümleleri dinle ve sonra tekrarla.
3- Cümleleri dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimelerle doldur.
abcd-

6- Doğru cümlelerin önüne (✓) yanlış cümlelerin

Elçiler yılı
()الوفود
Veda hutbesi
()حطبة
Ravza-i Mutahhara ()الروضة
Aişe validemizin odası()حجرة
4- Gelen diyalogu oku.

_ Gençler, temeği bitirdikten sonra bazı siret olaylarını
hatırlamaya ne dersiniz?
_ Ne güzel fikir. Hz Peygamber’den bahsetmek ne güzel fikir.
_ Kerim bize elçiler yılından bahset.
_ Mekke’nin fethinden sonra insanlar Allah’ın dinine grup
grup girdiler. Hicretin dokuzuncu yılı elçiler yılı oldu.
_ Evet, Bu yıl Medine’ye Temimoğulları ve Abdulkays
heyetleri gibi yaklaşık 60 heyet geldi.
_ Ertesi yıl, Resullah (sav) insanlara hac yapma niyetini
duyurdu. Bunun üzerine Resullah (sav) ve onunla birlikte pek
çok mümin hacc etti.
_ Resullah (sav) orada veda hutbesini açıkladı. Hutbesinde
Müslümanın katil, faizci ve kadınlara karşı zalim
olamayacağını açıkladı.
_ Hutbesinde Allah’ın şu sözlerini söyledi : “Bugün sizin için
dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve
sizin için din olarak İslam’ı seçtim.” (Maide Suresi – 3)
_ Resullah (sav) Medine’ye döndükten sonra hastalandı.
Hastalığı vefat edinceye kadar sürdü.
_ Hz Peygamber (sav), rebiul evvel ayının 12’sinde vefat etti.
Ravza-i mutahharanın önünde Hz Aişe’nin odasında
defnedildi.

7- Dil Bilgisi
Birinci olarak – Gelen cümleleri düşün.
a- Resul (sav) Müslümanın ( )مسلمkatil, faizci ve kadınlara
( )نساءzulmeden bir kimse olamayacağını açıkladı.
b- Allah şöyle buyurdu: “Gazaba ( )المغضوبve sapkınların
( )الضاليyoluna değil…” (Fatiha – 7)
c- Allah şöyle buyurdu: “ …Bir kimse haksızlıkla ()مظلوما
öldürülürse velisine yetki verdik; ancak o da öldürme
hususunda haksızlığa sapmasın; çünkü o, yeterince
yardıma ( )منصوراmazhar olmuştur.” ( İsra – 33)
DİKKAT ET:
İsim iki çeşittir:
_ Camid : Kendi dışından elde edilmez. (ÖRNEKLER KİTAPTA)
_ Müştak: Kendi dışından elde edilir. (ÖRNEKLER KİTAPTA)
a- İsmi Fail : Fiili gerçekleştiren kişiye işaret eder. Akil
olmasa bile. (ÖRNEKLER KİTAPTA)
b- İsmi Meful : Fiilin üzerinde gerçekleştiği kişiye işaret
eder. Akil olmasa bile. (ÖRNEKLER KİTAPTA)
Tabloyu düşün. Sonra verilen örnekleri kıyaslayarak çekim
yap.

5- Parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla (BU
ALIŞTIRMADA
SORULAR
CEVAPLANMAMIŞTIR.CÜMLELER
PARÇADAN
ÇIKARILABİLİR.)
a- Elçiler yılı ne zamandı? Bu yıl, Nebi(sav) gelen elçilerden
iki elçiyi söyle.
b- Resullah (sav) veda haccında bildirdiği işlerin en önemlisi
nedir?
c- Parçadan iki tane mastar çıkar ve onların fiillerini söyle ve
harflerini belirle.
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8- Aşağıdaki parçayı dinle ve sonra boşlukları uygun
kelimeyle doldur.
Veda ( )الوداعhutbesinde şöyle geldi : "Allah kime hidâyet
ederse, artık onu kimse saptıramaz ()مضل. Sapıklığa
düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim
 رdengi
ki; Allah'tan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı ()شيك,
ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed
O'nun kulu ( )عبدهve Rasûlüdür."

13- Arapçada, isimlerin kısımları hakkında camid ve
müştak olma yönünden arkadaşınla beş cümleyle
konuş.
14- Veda haccı ve Nebi (sav) vefatı hakında
arkadaşlarına bir sunum yap.

9- Parçayı bir kere daha dinle ve sonra sorulara cevap
ver.
a- Müslümanın kardeşinin malından alması ne zaman caiz
olur?

(Gönül hoşluğu olduğu zaman caiz olur.)
b- Parçadan ismi fail ve ve ismi meful çıkar.

10- İsmi failin altına bir çizgi (_) ismi mefulün altına iki
çizgi (_ _ ) koy.
a- Allah şöyle buyurdu: “ Din gününün sahibidir (( )مالكİsmi
Fail). Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım
isteriz. Bizi doğru (( )المستقيمİsmi Fail) yola ilet. Bizi
kendisine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba
(( )اللمغضوبİsmi Meful) uğramış ve sapkınların ()الضالي
(İsmi Fail) yoluna değil.”(Fatiha – 4/7)
b- Allah şöyle buyurdu : “ O, görüneni de görünmeyeni de
bilir (( )عالمİsmi Fail); O, büyüktür, yücedir (( )المتعالİsmi
Fail) . Sizden, sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen,
geceleyin gizlenenle (( )مستخفİsmi Fail) gündüzün
yürüyen (( )سارقİsmi Fail) O’na göre eşittir.” (Rad – 9/10)
11- Mümkün olduğu kadar ismi fail ve ismi mefulü
kullanarak kendi üslubunla veda haccı ve
Resullah’in (sav) hutbesi hakkında bir paragraf yaz.
12- Boşlukları resimle uygun olarak ismi fail ve ismi
meful ile doldur.
abcd-

Satıcı ( )البائعsarı bir gömlek giydi.
İlan ( )مكتوبaçık bir yazıyla yazılmış.
Gönderen: ( )المرسلMarmara Üniversitesi
Rafın üzerinde ciltli kitaplar var. ()موجود
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