
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı: Medine Dönemi 

YA SİZ OLSAYDINIZ… 

1- Sevdiklerinize her gün işkence yapılsaydı nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Doğup büyüdüğünüz yerden zorla göç etmek zorunda olsaydınız nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Medine’de peygamberimizi karşılayanlardan biri olsaydınız nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Uhud savaşında çok sevdiğiniz dostlarınızı kaybetseydiniz nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- Yıllarca görmediğiniz memleketinizi ve özlediğiniz Kâbe’yi ziyaret etmek için yola çıktığınızda sizi o şehre 

almasalardı nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- Peygamberimizin vefat haberini aldığınızda nasıl hissederdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
SONRA NE OLDU? 

Aşağıdaki olaylardan sonra neler gerçekleştiğini kısaca anlatınız. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret ederken Hz. Ebu Bekir ile Sevr mağarasına gizlendi sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine yakınlarında bulunan Kûba köyüne geldi sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Medine’de herkes evinde ağırlamak istiyordu sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk iş olarak bir mescit yaptırma kararı aldı sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabıyla birlikte Mekkeli Müşriklerle Bedir’de karşı karşıya geldi sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) Uhud savaşında okçular tepesine okçuları yerleştirdi sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar umre yapmak için yola çıktı sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’yi fethetmek üzere hazırlıklara başladı sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) hac yolculuğu için hazırlıklara başladı sonra… 

 



BULMACA 

Soruları cevaplayarak bulmacayı çözelim ve işaretli kısımda yer alan yerin önemini 

araştıralım. 

 
    1 E N S A R           

 2                   
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1- Mekke’den hicret etmek zorunda kalan Müslümanlara verilen ad.  

2- İlk ezanı okuyan kişi.  

3- Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla yaptığı son yolculuk.  

4- Uhud savaşında şehit olan sahabeden biri.  

5- Hz. Muhammed’in Müslümanlarla veda konuşmasını yaptığı yer.  

6- Müşriklerin Müslümanlığın varlığını tanıdığı ilk resmi antlaşmanın adı.  

7- Medine’de toplantıların yapıldığı yer.  

8- Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı okulun adı.  

9- Kâbe’nin diğer adı.  

10- Peygamber dostu.  

11- Mekkeli müşriklerle yapılan üç büyük savaştan biri.  

12- Müslümanların yenilgiye uğradığı ve çok fazla şehit verildiği savaşın adı.  

13- Hendek kazma fikrini veren İranlı sahabi.  

14- Medine’de Mekkeli Müslümanlara evlerini açan kimselere verilen ad.  

15- Uhud savaşında okçuların bulunduğu tepenin adı. 


