
SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ 
 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  DERSİ  

 

Sınıf:  6.Sınıf  

Ünite: Kur’an’a göre Hz Muhammed 

Konu:  Hz Muhammed, örnek insan. 

Etkinliğin adı :  Hz Muhammed 

Süre: 40 dak + 40 dak 

Kazanımlar :  1.  Hz Muhammed’in bizler gibi bir insan ve aynı zamanda son 

peygamber olduğunu fark eder ve bu konuya Kur’an’dan örnekler verir. 

                       2.  Hz Muhammed’in görevlerinden birinin de Kur’an’ı açıklamak 

olduğunu vurgular. 

                       3.  Hz Muhammed’in insanları zor kullanmadan ve baskı kurmadan 

uyarmak ve aydınlatmak görevinin olduğunu fark eder. 

 

Öğretmen :  Bugün farklı bir konuya geçiyoruz. Konumuz Hz Muhammed’in insanlığı 

ve görevi. Bu konuyu öğrendikten sonra sizler Hz Muhammed’in bizler gibi bir insan 

olduğunu ve farklı bir görevi olduğunu anlayabileceksiniz. Bugünkü dersimizde 

peygamberin uyarma ve Kur’an’ı açıklama görevlerini öğreneceğiz. Rahmet 

peygamberi denmesinin nedenlerini açıklayabileceksiniz. 

 

ETKİNLİK : 

Onlar şöyle dediler : Bu ne biçim  peygamber ?  yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ona 

bir melek indirilmeli kendisi ile birlikte o da uyarıcı olmalı idi. ( Furkan 25/7 )ve  De ki : 

ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. ( 

Fussilet 41/6) . 

Bu ayetler size ne ifade ediyor ?  Hep birlikte tartışalım.  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 



 

 

Açıklama :  1. Peygamber de bizim gibi bir insan olduğu ancak Allah tarafından 

kendisinin Kur’an’ı açıklamak ve insani değerleri yerleştirmek için gönderilmiş bir 

peygamber olduğu vurgulanır.  O dönemde toplumun peygamber beklentisinin çok 

farklı olduğu açıklanır.  (  Peygamberin ümmi olduğu vurgulanır.  )  

Peygamberin hayatını hadislerden tahlil edebilmekteyiz.   

Hadis nedir bu arada ?  Hadis peygamberimizin yapmış olduğu davranışları yada 

söylemiş olduğu sözleri içeren bilgi kaynağıdır. 

Peki bildiğiniz hadis var mıdır ?  Bize anlatabilirmisiniz ? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

Peki hadis ne demekmiş ? Bize kim hatırlatmak ister ? 

………………………………………………………………………………. 

 

   2.  Peygamberin görevi Kur’an’ı insanlara açıklamaktır.   

Kur’an’ın bir  çok ayetinde bu konuya vurgu yapılmaktadır. “İnsanlara, kendilerine 

indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik. ( Nahl 

16/44). Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere, peygamber yalnızca  toplumda bir 

uyarıcıdır.. Onu biz insanlardan ayrı kılan özelliği de budur, uyarıcı ve Kur’anı 

açıklayıcı olmasıdır.  

 Tıpkı annemiz ve babamızın bizi uyardıkları gibi, peygamber de o 

dönemde toplumunu uyarmıştır. 

 

 



3.  O halde Rasulüm, öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde 

zorba değilsin.” ( Gaşiye 88/21-22 )  

Buradan da anlaşılacağı üzere, peygamber insanları zorlayıcı değildir. Öyle bir 

görevi de yok zaten.  Hz Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özellik 

Allah’tan vahiy alıyor olmasıdır. Fakat peygamber aldığı bu vahyi insanlara 

açıklıyor.. Herkesi İslam’a davet ediyor, ama kimseyi de zorla Müslüman etmiyor. 

Peygamberde bulunan vasıflar : hoşgörü, sevgi, saygı ve güven. Kendisine 

Muhammed’ül Emin denmiştir.  O dönemde ki insanlar peygambere güvenmişlerdir. 

Peygamber de onlara dini en sade ve en güzel şekilde anlatmıştır.  

 

Peki hep birlikte düşünelim …………….. 

Peygamberler arasında kendi eşini, ya da çocuğunu, ya da babasını Allah’a imana 

davet edip, başarılı olmayan peygamber olmuş mu ?  

Örnekler verirmisiniz  ? 

İbrahim Peygamber ve babası……………………………………….. 

Lut Peygamber ve eşi…………………………………………………… 

Nuh Peygamber ve oğlu ………………………………………………. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, kimse kimseye hidayet veremez..Hidayet verme işi 

sadece Allah’a aittir diyebiliriz. 

 

 

 

   

 

Ödev :    2 büyük hadis alimi olan Buhari ve Müslim’den 3 tane hadis örneği 

bulabilirsiniz ? ( internetten yada kütüphaneden ) . Sınıf 5 gruba ayrılır, önümüzde ki 

hafta her grup buldukları hadisler hakkında sınıfa bilgi verirler. 

 

 


