
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PEYGAMBERİM YERİNDE BEN OLSAYDIM NE YAPARDIM? 

1- Bir anda karşınızda bir melek görseniz ne hissederdiniz? 

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

2- Peygamberlik görevine ilk kimden başlardınız? 

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

3- Çevrenizdeki insanlar sizin peygamber olduğunuza inanırlar mıydı? 

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

4- Aileniz ve arkadaşlarınız nasıl tepki verirdi? 

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

5- İnsanları İslam’a davet etmek için neler yapardınız? 

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

6- Doğup büyüdüğünüz yerden ayrılmak durumunda kalsaydınız ne hissederdiniz? 

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

 
SONRA NE OLDU? 

Aşağıdaki olaylardan sonra neler gerçekleştiğini kısaca anlatınız. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke toplumundaki kötü davranışlardan uzaklaşmak için Hira mağarasına 

gitmeye başladı sonra… 

 Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Hira mağarasında ilk vahiy geldi sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) akrabalarını İslam’a davet etmek için onları evinde yemeğe çağırdı sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı insanlara anlatmak ve davet etmek için Taif’e gitti sonra… 

 İşkenceler artınca Müslümanlar Mekke’den gitmek istediler sonra… 

 Müslümanların sayısı artmaya başlayınca onları vazgeçirmek için boykot dönemi başladı sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’den gelen birkaç kişiyle akabe denilen yerde görüştü sonra… 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret etmek için sabaha doğru evinden çıktı sonra… 

BİLMECE 

Düştüm yola Allah için 

Sorma sakın neden niçin, 

Çilelerim biçim biçim, 

Sıla hasreti doldu içim..? 

CEVAP 

………. 



BULMACA 

Soruları cevaplayarak bulmacayı çözelim ve işaretli kısımdaki ayetin hangi surede 

geçtiğini bulalım. 

1- Allah’ın peygamberlere 

gönderdiği ilahi mesaj. 2- Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) hicret ederken 

kendi yatağına yatırdığı kişi.  

3- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicret 

ederken saklandığı mağaranın adı. 

4- Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk 

iman eden kişi. 5- Kur’an-ı 

Kerim’in inmeye başladığı mübarek 

gece. 6- Medineli Müslümanlarla 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretten 

önce buluştuğu yer. 7- Miraç gecesi 

Müslümanlara farz kılınan ibadet. 

8- Bir yerden başka bir yere göç 

etmek. 9- Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  

Mekke’de gizlice toplantılarını 

yaptığı ev. 10- Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.)  hicret arkadaşı ve en yakın 

dostu. 11- Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.)  İslam’a davet etmek için 

topladığı yerde ona beddua eden 

amcası. 12- Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.)  İslam’a davet etmek için gidip taşlandığı yer. 13- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicret 

ettiği şehir. 14- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya 

gittiği yolculuk. 15- İlk vahyin indiği mağaranın bulunduğu dağın adı. 16- Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna çıktığı olay. 17- Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. 

18- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük destekçisi olan amcasını ve eşini kaybettiği seneye 

verilen isim. 19- İlk Müslümanlardan biri. 20- Vahiy meleği.  

21- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıktan davet etmek için tüm Mekke  

halkını topladığı tepe. 22- Müşriklerin Müslümanlarla ticaret  

yapmaması. 23- İlk Cuma namazının kılındığı yer.  

24- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) himayesinde büyüdüğü  

amcasının adı. 
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