KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

4. 1- Mektuplaşmada besmele ile başlamak
sünnettir
2- Ehli kitaptan biri Müslüman olursa iki sevap
kazanır
3- Başkasını doğru yoldan uzaklaştıran kişiye
iki azap vardır
Peygamber Efendimiz(sav)’in davet mektuplarında
kullandığı yöntem ve ifadeler değerlendirildiğinde
yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangilerinin
doğru olduğu söylenebilir?
A) Yalnız -1
D) 1-3

B) 2-3
C) 1-2
E) 1-2-3

-----

A) Hz. Muhammed(sav) tüm insanlığa
gönderilmiştir.
B) Hz Muhammed(sav) dışındaki diğer
peygamberler belirli bir kavme
gelmişlerdir.
C) Hz. Muhammed(sav) hem cinlere hem de
insanlara gönderilmiş peygamberdir.
D) Hz. İsa(as)’dan sonra gelen tüm
peygamberler Hz Muhammed(sav)’in
geleceğini müjdelemişlerdir.
E) Peygamberimiz(sav) zamanındaki bazı din
adamları ilmi bilgileri doğrultusunda
O’nun peygamber olduğunu biliyordular.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

1. Peygamber Efendimiz(sav)'in peygamberliği ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

2013

2. Hadis rivayet edilirken, hadisin isnad ve metninde
takdim, tehir, ekleme yapmak; bir ravinin yerine
diğer bir raviyi, bir metnin yerine diğer bir metni
getirmek suretiyle değişiklik yapılarak rivayet
edilen hadise ne ad verilir?

cizye
veren
3. Müslümanlara
aşağıdakilerden hangisidir?

ilk

topluluk

A) Gassan Hıristiyanları
B) Yemen halkı
C) Hayber Yahudileri
D) Necran Hıristiyanları
E) Dumetü’l Cendel halkı
1.KATEGORİ
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A) Müsned
B) Mudric
C) Merfu
D) Muallel
E) Muzdarip

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

5.

İbn-i Hacer’in görüşüne göre, Necranlıların İslam’a
davetleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir kâfirin Hz.Muhammed(sav)’in
peygamberliğini kabul etmesi Müslüman
olması için yeterli değildir
B) Ehli kitap ile din hususunda münakaşa etmek
caiz, maslahat varsa vacip olur
C) Müslüman lider anlaşma yaptığı kişilere
emin güvenilir birini gönderebilir
D) Ehli kitapla münakaşada delillerin ispatından
sonra mübahele yapmak caizdir
E) Müslüman lider antlaşma yaptığı halklardan
yıllık gelirlerinin en az beşte üçünü alır.

6. 1. Cesaret göstermek
2. İslamiyet dinini yüceltmek
3. Kendine yiğit adam dedirtmek
4. Milletini korumak
Buhari’de, Ebu Musa Abdullah İbn Kays ElEş’ari’den rivayetle verilen Hadis-i şerife göre
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için
savaşanlar Allah yolundadır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2 C) Yalnız 3
D) Yalnız 4
E) 2 ve 4

1. KATEGORİ
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Aşağıdakilerden hangisi Yahudi din adamlarının
sormuş olduğu ve yalnız peygamberlerin bildiğini
söyledikleri sorulardan değildir?
A) Hz Yakub’un(as), Tevrat inmeden
kendisine haram kıldığı yiyecek neydi?
B) Doğan çocuğun cinsiyeti nasıl oluşur?
C) Yakında çıkacak olan peygamberin
uykusu nasıldır?
D) Ruh ve akıl arasındaki fark nedir?
E) Son peygamberin dostu olan melek
hangisidir?

1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ
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8. Hz Peygamber Efendimiz(sav) Medine’ye hicret
ettikten sonra bir grup Yahudi din adamı
peygamberimiz(sav)’e
gelip
“Sana
sadece
peygamberlerin bileceği bazı sorular soracağız,
şayet doğru cevap verirsen sana iman ederiz.”
dediler. Peygamberimiz(sav) de bunu kabul etti.

-----

A) Hz Ebubekir- Bilal-i Habeş - Addas- Ebu
Süfyan
B) Hz Ebubekir- Bilal-i Habeş - Ebu SüfyanAddas
C) Hz Ebubekir- Ebu Süfyan- Addas- Bilal-i Habeş
D) Hz Ebubekir- Addas - Bilal-i Habeş - Ebu
Süfyan
E) Ebu Süfyan - Hz Ebubekir- Bilal-i Habeş –
Addas

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıda isimleri verilen Müslümanlardan, İslam
davetini kabul edip Müslüman olma önceliği
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

7. 1- Hz Ebubekir
2- Ebu Süfyan
3- Addas
4- Bilal-i Habeş
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9. 1- Peygamberimizle lanetleşmek istemeleri
2- Hıristyanlığı kabul etmeleri
3- Peygamberimizin onlara davet mektubu
göndermesi
4- Peygamberimizin onlarla “Emin şahıs “
olarak bir sahabeyi göndermesi
5- İlk temsilci grubunun Peygamberimizi(sav)
görmeye gelmesi
Necranlılar ile ilgili olarak yukarıda verilen
durumların meydana geliş sırası aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) 1-2-3-4-5
B) 2-3-5-1-4
C) 2-1-3-5-4
D) 2-5-3-4-1
E) 2-3-4-5-1

10. İslam’a davet edilmeleri üzerine Necran
Hıristiyanları,
Peygamber
Efendimiz(sav)’in
davetini ve şartlarını değerlendirmek üzere
Medineye bir heyet göndermeye karar vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Medineye gelen bu heyetin
yaşadığı olaylardan değildir?
A) Medine’ye ilk girdiklerinde gösterişli giyim
ve kuşamlarından dolayı Peygamber
Efendimiz(sav) ilk etapta onlarla görüşmemişti.
B) Necran halkı istişarelerinde Peygamber
Efendimizle(sav) duruma göre lanetleşme
kararı almıştı; ama gelen heyet Peygamber
Efendimizle(sav) karşılaştıktan sonra
lanetleşmekten çekinmişlerdi.
C) Gelen Necran heyeti Peygamberimiz(sav) ile
bir antlaşma imzaladı.
D) İlk gelişlerinde Necran heyetinin
Peygamberimizin(sav) peygamberliğini test
etme niyetleri vardı
E) Hz Osman, Peygamberimizin(sav) heyeti kabul
etmesi için Müslüman olmaları gerektiğini
söylemiştir.
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13. Peygamber Efendimiz(sav), krallara elçiler
göndermek isteyince ashabına: “…Davamı
insanlara ulaştırın ki, Allah size merhamet etsin.
Havarilerin Hz. İsa’ya(as) karşı ihtilafa düştükleri
gibi sizler de bana karşı ihtilafa düşmeyin.” derken
havarilerin hangi özelliğini kastetmiştir?
A) Hz. İsa’nın (as) mesajlarının bir kısmını
anlatıp kendilerini tehlikeye sokabilecek
kısmını anlatmamaları
B) Mektupların gönderilmesi için uygun
zamanın gelip gelmediğini tartışmaları
C) Yakın yere gönderilenlerin kabul etmesi,
uzak yere gönderilenlerin hoşnutsuzluk
ve gevşeklik göstermesi
D) Davanın ulaştırılmasında, önceliğin
liderlere verilip verilmeyeceğini
tartışmaları
E) Mesajları bizzat kendileri yerine, postacı
güvercinlerle göndermek istemeleri

1. Ümmetine emrettiği gibi kendisinin de borcuna
sadık olup olmadığı
2. Güzel ahlakının sinirine hakim olup olmadığı
3. Kendisine yapılan yanlış hareketlerin, O’nun
üstün ahlakını arttırıp arttırmadığını
Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili olarak yukarıda
verilenlerden hangisi veya hangilerini öğrenmek
istediği söylenilebilir?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1–2
D) 1 – 3
E) 2 – 3

1.KATEGORİ
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14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Meryem’in lakabıdır?
A) Firdevs
B) Asude
D) Kevser
E) Azra

C) Büşra

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

12. Bir gün, Zeyd bin Sa’ne adında bir Yahudi,
Peygamber Efendimiz(sav)’e borç verir. Daha sonra
sırf O’nu(sav) sınamak için vaktinden iki üç gün
önce alacağını istemeye gelir ve sert sözler söyleyip
Peygamberimizin(sav) elbisesini çekiştirir. Doğal
olarak Hz. Ömer o malum refleksi gösterir.
Öfkesinden gözleri değirmen gibi döner ve sert bir
şekilde Zeyd bin Sa’ne’ye bakarak, peygamberden
çekinmese kellesini vuracağını söyler. Peygamber
Efendimiz(sav), tebessüm ederek Hz. Ömer’e bakar
ve onu sakinleştirerek, borcu güzel bir şekilde
ödemesini ve ayrıca bir ölçek de fazla vermesini
ister.
Bu olaya bakarak Zeyd bin Sa’ne’nin kendi
ifadesiyle;
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-----

A) Ey insanlar! Burada bulunanlar,
bulunmayanlara bu sözlerimi iletsin.
B) Ey insanlar! Size karşı vazifemi
yaptığıma şahitlik eder misiniz?
C) Allah'ım! Davanı tebliğ ettim mi? Allah'ım
sen şahit ol!
D) Aranızda bana bu konuda soru sormak
isteyen var mı?
E) Şanı yüce olan Allah’a sonsuz hamd-u
senalar olsun.
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11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, Peygamber
Efendimiz(sav)’in, veda haccında Veda Hutbesi
verdiğinde, konuşmasının her bölümünün sonunda
tekrarladığı söz doğru olarak verilmiştir?
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15.

Aşağıdakilerden hangisi Nebevi Davet kitabında
yer alan bir hadis-i şerife göre muttakilerden
olabilmenin koşulu olarak verilmiştir?
A) Sıkıntılı hallerde ruhsatlara uyma izni
varken hep azimetlere sarılmak
B) Bir günah ile karşı karşıya kaldığında,
sıtmadan titrer gibi Allah korkusundan
titremek
C) Kötülerin olduğu ortamdan uzaklaşıp
sürekli muttakilerle beraber olmak
D) Kötü olana düşmekten korunmak
amacıyla kötü olmayanı da terk etmek
E) Helal rızık olarak kazandığının bir
bölümünü Allah yolunda infak etmek

B Kitapçığı
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17. İbni Abbas ve Enes İbni Malik (r.a)’den rivayet
edildiğine göre Peygamber Efendimiz(sav) şöyle
buyurdu: “İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa,
bir vadi daha ister. …………………… . Ama
Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.

1.KATEGORİ

B Kitapçığı
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A) Farklı niyet taşıyarak kişisel isteğini ön
planda tutarak dünyevi arzusunu
gerçekleştirmek için hicret edene de
Allah yardım eder ve onu istediğine
ulaştırır.
B) Bir insan Allah rızası için hicret eder ve
bu uğurda her türlü güçlüğe katlanırken,
istediği kadınla evlenebilmek için göç
eden kimse görünürde aynı işi yapsa da
birbirlerinden tamamen farklı bir niyet ve
amaç taşımaktadır.
C) Kişi şekil olarak ibadet ediyor
göründüğü halde niyetinde Allah’a ibadet
kastı bulunmayan kimse ibadet etmiş
sayılamayacağı gibi Allah’tan bir sevap
da alamaz.
D) Peygamberimiz(sav), insanların
işledikleri amellerin niyet terazisiyle
tartılacağını ve değerlendirileceğini
haber vermektedir.
E) Bir insan Allah rızası için malından ve
yurdundan hicret eder ve bu uğurda her
türlü güçlüğe katlanırsa onun sevabını
Allah verecektir.

-----

hangisi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

aşağıdakilerden

yere

A) “İnsanoğlu açgözlü olarak yaratılmıştır.”
B) “İnsanın gözünü topraktan başak bir şey
doldurmaz.”
C) “İnsanoğluna dünya malı sevimli
kılınmıştır.”
D) “Onun ağzını topraktan başka bir şey
doldurmaz.”
E) “İnsanoğlu dünya malını kazanmada
pek hırslıdır.”

18. Ebü Yahya Suheyb İbni Sinan (r.a)’dan rivayet
edildiğine göre Peygamber Efendimiz(sav):
“Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer.
Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir.
Böylesi bir özellik sadece müminde vardır.” diyerek
müminlerde olması, onlar için her durumu hayırlı
hale çeviren özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cihat ve infak
B) Zikir ve şükür
C) Sabır ve şükür
D) Yumuşak huyluluk ve sabır
E) Allah için sevme ve Allah için kızma

-----

Yukarıdaki hadisten
çıkarılamaz?

Yukarıdaki
hadiste
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

16. Müminlerin Emiri Ömer İbni Hattab’tan rivayetle
Peygamber Efendimiz(sav) şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz ki, ameller niyetlere göredir. Herkes için
niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah’a ve
Resulü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline
geçecek sevap da Allah’a ve Resulü’ne hicret
sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya
evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa,
onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”

2013

19. 1. Hadis ilminde uzmanlaşmamış, derin tenkit
gücüne sahip olmayan bir Müslüman da hadisin
uydurma olup olmadığına hükmedebilir.
2. Ömründe tek bir defa, tek bir hadiste yalan
söyleyenin geçmiş ve gelecek bütün hadislerinin
düşmesi (iptali) vaciptir.
3. İmam Buhari ve Müslim’in kitapları Kur’an-ı
Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul
edilir.
Hadis ilmi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D)1 – 2
E) 1 – 3

B Kitapçığı
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23. 1. Bizans – Roma
2. Mısır – İskenderiyye
3. Fars – Medain

A) 1 – 2 – 3
B) 1 – 2 – 4
C)1–3–4
D) 2 – 3 – 4
E) Hepsi

22. Ağız ve diş sağlığına büyük önem veren Peygamber
Efendimiz(sav)’in, misvak kullanmayı çok sevdiği
halde ümmetine namazda misvak kullanmayı
emretmeyişinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Misvağın yerini başka şeylerin alacağını
bilmesi
B) Bazı sahabelerin misvak kullanma konusunda
şikayette bulunması
C) Misvağın namaz dışında kullanılmayacağı
endişesi
D) Sadece kendisine has bir farz olarak kalmasını
istemesi
E) Müslümanlara zorluk çıkaracağını düşünmesi
1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ
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Yukarıda verilenlerden hangileri Bizans kralı
Herakliyus’un
Peygamber
Efendimiz(sav)’e
gönderdiği Tennuhi elçiye peygamberimiz(sav)
hakkında tembihlediği şeylerden biridir?

Yukarıda
verilen
krallık
ve
başkent
eşleştirmelerinden hangisi veya hangilerinin doğru
olduğu söylenebilir?
A) Yalnız-3
D) 2–3

B) 1–2
C) 1–3
E) 1–2–3

24. 1. Müslim’in rivayet ettiği hadisler
2. Buhari’nin rivayet ettiği hadisler
3. Şeyheyn’in ittifak ettiği hadisler
4. Müslim ve Buhari’nin şartlarını taşımakla
beraber kitaplarında olmayan hadisler
Yukarıda verilen sahih hadis mertebelerinin, sıhhat
derecesi en yüksek olanından aşağıya doğru olacak
şekilde sıralaması aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) 2-1-3-4
B) 1-2-3-4
C) 3-2-1-4
D) 3-1-2-4
E) 4-1-2-3

-----

21. 1. Kendisine önceden yazdığı mektubu
hatırlayıp hatırlamadığı
2. Gece hakkında bir şeyler anlatıp
anlatmadığı
3.Yaşadığı hayatın sade olup olmadığı
4. Sırtında dikkat çeken bir şeyler olup
olmadığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Yemame kralı Hevze bin Ali
B) Mısır kralı Mukavkıs
C) Habeşistan kralı Necaşi
D) Bizans kralı Herakliyus
E) Gassan kralı Haris bin Ebi Şemir

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

20. Peygamber Efendimiz(sav), liderlere ve krallara
gönderdiği bütün mektuplarda kendisini tanıtırken
“Allah’ın Resulü” ve ”Allah’ın kulu ve elçisi”
şeklinde tanıtırken sadece bir mektupta kendisini
“Abdullah oğlu Muhammed” diye tanıtmıştır.
Bu mektup aşağıdaki seçeneklerde verilen
krallardan hangisine gönderilen mektuptur?

2013

25. 1. Zenginlik (mal)
2. Sağlık
3. Gençlik
4. Boş zaman
Buhari’de geçen ve İbni Abbas (ra)’dan rivayet
edilen hadise göre, insanların çoğunun kullanmakta
aldandıkları iki nimet yukarıda verilenlerden
hangileridir?
A) 1–2

B Kitapçığı

B)1–3

C) 2–3
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D) 2–4

E) 3–4
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28. Peygamber Efendimiz(sav),davet yolunda büyük
sıkıntılar yaşamış ve ağır imtihanlardan geçmiştir.
Peygamber
Efendimiz(sav),
aşağıdakilerden
hangisinin kendisine, diğerlerinden daha zor
geldiğini bildirmiştir?
A) Uhud günü
B) Bir-i Maune faciası
C) Taif günü
D) Hz. Hatice’nin vefatı
E) Ebu Talib’in vefatı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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A) Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyenler
B) İmkanı olduğu müddetçe Allah yolunda
cihad edenler
C) Zalim hükümdara karşı hakkı
söyleyenler
D) Kadir gecesinde Kur’an okurken ölenler
E) Anne ve babasının kendisinden razı
olduğu kimseler

-----

27. Peygamber Efendimiz(sav)’in, yatağında ölse bile
Allah’ın onu şehitler mertebesine ulaştıracağını
buyurduğu
kimseler
aşağıdaki
seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
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A) Fars kralı Kisra Perviz ile Yemame kralı
Hevze bin Ali
B) Bizans kralı Herakliyus ile Habeşistan
kralı Necaşi
C) Mısır kralı Mukavkıs ile Umman kralı
Ceyfer
D) Mısır kralı Mukavkıs ile Bizans kralı
Herakliyus
E) Bizans kralı Herakliyus ile Fars kralı
Kisra Perviz

29. Hadis-i şerife göre mükafatın büyüklüğü aşağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisi ile doğru
orantılıdır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

26. Peygamber Efendimiz(sav)’in, Allah’ın Resulü
olduğunu bildiği halde, saltanatını İslam’a tercih
eden iki kral aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir
arada verilmiştir?

2013

A) Amellerin güzelliği ile
B) Günahların küçüklüğü ile
C) İbadetinin çokluğu ile
D) Belanın şiddeti ile
E) İlminin büyüklüğü ile

30. 1. Evhamlı olmak
2. Fazla yanılma (Galat)
3. Yalancılık
4. Fasıklık
5. Hafızanın zayıf olması
Yukarıdakilerden hangisi hadis rivayet eden ravinin
zabtını zedeleyen kusurlar arasında yer alır?
A) 1 – 2 – 3
B) 1 – 2 – 5
C)1–3–5
D) 2 – 3 – 4
E) 2 – 3 – 5

31. “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin öz
babası değildir. Fakat o Allah’ın elçisi ve
peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi
bilir.”(Ahzap: 40)
Ahzap sûresinde geçen bu ayete göre;
1. Bu ayet indikten sonra Peygamber Efendimiz
(sav)’in hiç erkek çocuğu olmamıştır.
2. Kıyamete dek başka bir peygamber gelmeyecektir.
3. Peygamber Efendimiz (sav)’in bütün erkek
çocukları üveydir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesin olarak
söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C)Yalnız 3
D) 1 – 2
E) 2 – 3

1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ
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A) Hz. Ali – Hz. Osman
B) Hz. Ali – Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer
D) Hz. Ali – Abdurrahman bin Avf
E) Hz. Osman – Abdurrahman bin Avf

34. Müslüman oldukları haberi bir mektupla Peygamber
Efendimiz (sav)’e ulaştığında Peygamberimiz
(sav)’i, şükür secdesine gidecek kadar sevindiren
kabile aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necran Kabilesi
B) Haris bin Ka’b Kabilesi
C) Hemdan Kabilesi
D) Gassan Kabilesi
E) Huzaa Kabilesi
1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

-----

Aşağıdaki seçeneklerde verilen sahabelerden hangi
ikisi bu heyetin daha önceden tanıdığı
kimselerdendir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

33. Necran heyeti Peygamber Efendimiz(sav) ile
görüşmek için geldiğinde Peygamberimiz(sav)
onları kabul etmemiş ve onlara cevap vermemişti.
Bunun üzerine heyet, fikir almak ve görüşlerine
başvurmak için tanıdıkları bazı sahabelerle
konuşmuşlardı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Çanlara vurulur ve mabedlerde ateş
yakılırdı.
B) Halk geniş bir meydanda toplanır ve dini
lider tarafından bilgilendirilirdi.
C) Yüksek bir tepede ateş yakılırdı.
D) Haberci güvercinlerle duyurulurdu.
E) Bir haberci halk arasında yüksek sesle
duyururdu.

35. “İki kişiden fazla kimsenin bildiği, sır değildir”
sözü kimler arasındaki konuşmada geçmiş ve bu
sözün kurbanı kim olmuştur?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

32. Necran Hıristiyanlarının yaşadığı yerde bir durum
veya büyük bir olay gerçekleştiği zaman halk nasıl
haberdar edilirdi?

2013

A) Şehrubraz ile Ferruhan arasında geçmiş
ve kurban Ferruhan olmuştur.
B) Herakliyus ile Şehrubraz arasında geçmiş
ve kurban Tercüman olmuştur.
C) Herakliyus ile Ferruhan arasında geçmiş
ve kurban Kraliçe Boran olmuştur.
D) Perviz ve Herakliyus arasında geçmiş ve
kurban Şehrubraz olmuştur.
E) Şehrubraz ile Perviz arasında geçmiş ve
kurban Ferruhan olmuştur

36. Peygamber Efendimiz (sav)’in mektup gönderdiği
Rum kralı Herakliyus, Rum kralları arasında bu
isimle anılanların kaçıncısıdır?
A) 1. Herakliyus
B) 2. Herakliyus
C) 3. Herakliyus
D) 4. Herakliyus
E) 5. Herakliyus

37. Peygamber Efendimiz(sav)’in, Bizans kralı
Herakliyus’a gönderdiği mektupla ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamber Efendimiz(sav), teşvik
ve korkutma üslubunu kullanmıştır.
B) Bu mektup Herakliyus Kudüs’e geldiği
sene gönderilmiştir.
C) Peygamber Efendimiz(sav), İslamı
sevdirmek ve Herakliyus’un kalbini
kazanmak için ona iltifat etmiştir.
D) Besmeleden sonra, “ Allah’ın kulu ve
elçisi Muhammed’ten Rum büyüğü
Herakl’e selam olsun!” ibaresi yer alır.
E) Peygamber Efendimiz(sav), bu mektupta
Ehli kitabı ortak bir kelime olan tevhide
çağırmıştır.

B Kitapçığı
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40. 1-Hayatında Peygamber Efendimiz(sav)’i
gören, tanıyan ya da Peygamber
Efendimiz(sav)’in kendisini gördüğü
bütün mü’min insanlara denir.
2-Rü’yete (Peygamberimizi görme) mazhar olan
ve bir saat dahi olsa Peygamberimizle (sav)
sohbet edenlere denir.
3-İnanç ve ahkam hususunda Peygamber
Efendimiz(sav)’e tabi olarak uzun süre
meclisinde oturanlara denir.
4- Peygamber Efendimiz (sav)’e tabi olarak uzun
süre meclisinde oturmakla birlikte kendisinden
hadis rivayet edenlere denir.
Yukarıda verilenlerden hangilerinin kabul gören
sahabe tanımları arasında yer aldığı söylenebilir?
A) 1-2

B) 1-3
D) 2-3-4

C) 1-2-3
E) 1-2-3-4

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Ravi’nin yalanla itham edilmesi,
B) Ravi’nin aşırı dalgın olması
C) Ravi’nin fasık olması
D) Ravi’nin bidat ehli olması
E) Ravinin yalan söylemesi

hadis

A) Bidat ehli olanların, ümmeti dalalete
sürüklemek istemesi
B) Zındıkların ümmeti yoldan çıkarmak
istemesi
C) Filozofların, Müslümanları bazı
ibadetlerden soğutup korkutmak
istemesi
D) Hikayeci ve dilenci vaizlerin, mal
biriktirmek istemesi
E) Münafıkların, dini hafife almak istemesi

42. 1-Bütün muhaddislere göre hadisin kalabalık raviler
tarafından rivayet edilmesi
2-Ravilerin yalan üzerine sözbirliği etmelerinin
aklen mümkün olmaması
3-Senedin bütün mertebelerinde ravilerin kalabalık
olması
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
bir hadisin mütevatir olabilmesi için gerekli olan
şartlardandır?
A)Yalnız-1
D) 1-3

B)Yalnız-3
C) 1-2
E)1-2-3

-----

39. Aşağıdakilerden hangisi ravinin adaletini zedeleyen
kusurlardan değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Takriri Sünnet
B) Fiili Sünnet
C) Kavli Sünnet
D) Sözlü Sünnet
E) Uygulamalı Sünnet

41. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
uydurmanın sebepleri arasında yer almaz?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

38. Peygamber Efendimiz(sav)’in huzurunda biri, bir
fiil yapar veya bir söz söyler, Peygamber
Efendimiz(sav)’in de bu yapılan fiil veya söylenen
sözden haberdar olduğu halde, karşı çıkmayıp sükut
etmesine ne ad verilmektedir?

2013

43. 1. Gizli ve açık şirkten, haram işleme yada vacibi
terk etmedeki fısktan ve küfre götürmeyen
itikadi bidatlerden korunmaya takva denir.
2. Senediyle hadisi nakleden kimseye Ravi denir.
3. Senedine göre hadisler Munkatı' ve Muttasıl
olmak üzere ikiye ayrılır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 – 2
D) 2 – 3
E) 1 – 2 – 3

1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ
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48. Herakliyus’un karşısındayken Ebu Süfyan’ın,
Herakliyus’un Peygamber Efendimiz(sav) hakkında
sorduğu sorulara doğru cevap verme yolunu
seçmesinin
nedeni
aşağıdaki
seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 4
D) 2-3
E) 1-4

C) 1-2

46. 1. Safatir
2. Herakliyus
3. İbn-i Natur
4. Rumiye uskufu
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
Peygamber Efendimiz (sav)’in peygamberliğini
kabul etme fikrinde olan dini liderlerden değildir?
A) Yalnız-2
D) 1-4

B) Yalnız-3
E) 2-4

C)Yalnız-4

47. Aşağıdakilerden hangisi, Arap yarımadasında
Kisra’nın hakimiyeti altında bulunan yerlerden biri
değildir?
A) Bahreyn
B) Şam
C) Umman
D) Hadramevt
E) Yemen
1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

A) Yalanı açığa çıkarsa Herakliyus’un
gazabına uğramaktan korkması
B) Yalan söylediği takdirde
arkasındakilerin, onu şikayet
etmesinden çekinmesi
C) Yalan söyleyerek kavmi arasında küçük
düşmekten korkması
D) Rum topraklarında ticaret hakkını
kaybetmek istememesi
E) O sıralarda kendisinin de Müslüman
olmaya meyilli bir halde olması

-----

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
Kudüs’ün eski isimlerinden biridir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

45. 1. Orşilim
2. İlyada
3. Odessa
4. İliya

-----

B) 1 – 3
C) 1 – 4
D) 2 – 4
E) 1 – 2 – 4

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıda verilenlerden hangileri makbul hadis
sınıfına dahildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

44. 1. Sahih hadis
2. Mevzu hadis
3. Zayıf hadis
4. Hasen hadis

A) 1 – 2

2013

49.

Resulullah(sav) Mekke’de davetin ilk yıllarındaki
günlerden birinde, etrafına toplanmış kalabalığı
tevhide ve imana davet ediyor, onlar da bunu
reddedip O’na eziyet ediyorlardı. Kalabalık dağılınca
da boğazı açık, elinde bir bardak ve mendille kızı Hz.
Zeyneb gelip O’na su verdi. Peygamber
Efendimiz(sav) başını kaldırıp ona şöyle dedi: “ Ey
kızım! Boğazını ört ve baban için endişelenme!”
Bu bilgilere göre;
1. Örtünmek davetin ilk yıllarında kadınlara farz
kılınmıştır.
2. Peygamber Efendimiz(sav) insanları davet
ederken aynı zamanda aile fertlerini de
uyarmayı ihmal etmemiştir.
3. Hz. Zeyneb Peygamber Efendimiz(sav)
hakkında endişelenmektedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız 2
B) 1 – 2
C) 1 – 3
D) 2 – 3
E) 1 – 2 – 3

B Kitapçığı
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2013

52. Peygamber Efendimiz(sav) Necran bölgesine
Ubeyde bin Cerrah’dan sonra da elçiler
göndermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mısır Mukavkısı ile elçi
arasında yaşanan durum ve diyaloglar arasında
gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi Necran’a gönderilen
elçiler arasında yer almaz?

Peygamber Efendimiz(sav)’in bu göreve Ebu
Ubeyde bin Cerrah’ı seçmesi üzerine Hz.
Ömer’in
yaptığı
yorum
aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) “ Ebu Ubeyde malı götürdü” demiştir.
B) “Keşke O’nun yerine benim adım
söylenseydi” demiştir.
C) “Ebu Ubeyde hepimizi geride bıraktı”
demiştir.
D) “ Ebu Ubeyde cenneti garantiledi”
demiştir.
E) “Allah Ebu Ubeyde’ye ne büyük şeref verdi”
demiştir.

1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Muğire bin Şube
B) Ebu Musa el Eşari
C) Ali bin Ebu Talib
D) Halid bin Velid
E) Amr bin Hazm

53. Peygamber Efendimiz(sav) devlet başkanlarını ve
liderlerini İslam’a davet amaçlı elçiler
göndermiştir. Buna göre;
1-Rum kralına- Dıhye Bin Halife El- Kelbi
2-Habeş kralına - Amr Bin Umeyye Ed-Demri
3-Mısır kralına- Şuca bin Vehb El-Esedi
4-Fars kralına- Abdullah bin Huzeyfe
Yukarıdaki devletler ve kendilerine gönderilen
elçiler eşleştirildiğinde hangisi veya hangileri
doğrudur.
A) 1-2

B) 1-3
D) 1-2-4

C) 2-3
E) 2-3-4

-----

51. Necran Hıristiyanları Peygamber Efendimiz
(sav)’den ümmetinden emin birini kendileriyle
göndermesini istediklerinde, Peygamber (sav)’in
elinden bu onur ve şeref belgesini almak için
diğer sahabeler gibi Hz. Ömer de o görevi arzu
etmiş fakat umduğunu bulamamıştı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Mukavkıs gelen elçiyi iyi karşılayıp
ikramlarda bulunmuştur.
B) Elçi, Firavunun zalimliğini hatırlatıp
Allah(cc)’ın ondan nasıl intikam aldığını
bildirmiştir.
C) Elçi, Mukavkısa: “Sen başkasından ibret
al, başkası senden ibret almasın” diye
ikazda bulunmuştur.
D) Mukavkıs, elçi ile peygamberimiz(sav)'e bir
mektup ve çeşitli hediyeler göndermiştir.
E) Mısır Mukavkısı İslam dini ile ilgili olarak
Rum kralına danışmıştır

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

50. Peygamber Efendimiz(sav), hicretin 7. senesinde
Mısır Mukavkısına bir elçi ile davet mektubu
göndermişti.

54. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Habeşistan’a
hicret edenler arasında adı geçen Ubeydullah bin
Cahş ile son Gassani hükümdarı Cebele bin
Eyhem’in ortak özelliği arasında gösterilebilir?

A) İslam’dan sonra dinden dönüp Hıristiyan
olmaları
B) Peygamber’in övgüsüne mazhar olmaları
C) Cenaze namazlarını Peygamber Efendimiz
(sav)’in kıldırması
D) Aynı savaşta şehit olmaları
E) Hz. Ömer(ra) zamanında aynı davadan
yargılanmaları

B Kitapçığı
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Ölünceye kadar tehlil ve tekbirler getirmiş olan,
bu yüzden de Müslüman olarak öldüğünden
şüphe edilmeyen bu genç aşağıdakilerden
hangisidir?

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri,
Müslüman olmak ve hicret etmek(Allah için
yurdunu terk etmek) arasındaki ortak özellikler
arasında gösterilebilir?
A)Yalnız-1

B)Yalnız-2
C)1-2
D)1- 3
E)2- 3

57. 1. Ravilerin adil olması
2. Ravilerin zabit olması
3. Sonuna kadar senedin muttasıl
(kesintisiz) olması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
hadisin sıhhat şartlarındandır?
A) Yalnız-1
D) 2–3

1.KATEGORİ

B) 1–2

B Kitapçığı

A) Dünya saltanatının değersiz olduğunu fark
etmiştir.
B) Sahip olduğu şeylerin öbür tarafta kendisine
bir yararının olmayacağını anlamıştır.
C) Peygamberimiz(sav)’in davetine uyup
Müslüman olmuştur.
D) İslam’ın her iki dünyada da insanı mutlu
ettiğine inanmaktadır.
E) Kral olmanın kendisini ölümden kurtarmayacağını bilmektedir.

C) 1–3
E) 1–2–3

1. KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

1. Cenneti hak etmenin koşulları arasında yer
alır.
2. Kendinden önceki tüm günahları siler.
3. İslam'ın yaşanması engellendiğinde
başvurulacak bir yoldur.

-----

56.

“Ben elimin altındaki saltanata baktım ve sadece
dünyaya yaramakta olduğunu gördüm. Ben şu an
Bahreyn kralıyım ama yarın öleceğim. Bu
saltanatım devam etmeyecek, bana bir şey
sağlamayacaktır.
Sizin
dininiz
İslam’a
baktığımda gördüm ki; hem dünya hem de ahirete
yaramaktadır. Müslüman'a hem dünya hem de
ahiret
güzelliği
sağlamaktadır.
Sizin
yanınızdakiler bizim yanımızdakilerden daha
hayırlıdır.”
Yalnızca yukarıda verilen bilgilerden yola
çıkarak Bahreyn kralı Münzir bin Sava hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

-----

A) Sad bin Kays
B) Muaz bin Cebel
C) İyas bin Muaz
D) Cündeb bin Cünabe
E) Esad bin Zürare

58.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Hicretten önce katledilen ilk Müslümandır.
Birinci Akabe Biatı’ndan önceki sene
Medine’den Abduleşheloğullarından Enes bin
Rafi bir grup gençle beraber Mekke’ye bir
anlaşma yapmak için gelmişti. Bunu fırsat bilen
Peygamber Efendimiz(sav), onlara İslam’ı
anlatmış ve içlerinden bir tek o “Ey kavmim,
vallahi bu sizin buraya gelme sebebinizden daha
hayırlıdır” demiş ancak Enes bin Rafi onu
kınamıştı. Ardından Medine’ye dönmüşler ve bu
genç " savaşında ölmüştü.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

55.

2013

59.

Peygamber Efendimiz (sav)’in, Müslüman olan
Necran heyetine: “Cahiliyye döneminde sizinle
savaşanlara karşı nasıl başarı elde ediyordunuz?”
şeklindeki sorusuna heyetin, günümüz
Müslümanlarına mesaj niteliğindeki cevabı
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Gücün sembolü olan paranın akışını lehimize
çevirerek
B) Diğer kabilelerle ittifak kurup silah sayımızı
arttırarak
C) Düşmanın hilesini bozup onların arasına ayrılık
tohumları ekerek
D) Bize savaş açanlara karşı birleşerek ve kimseye
zulmetmeyerek
E) Şair ve hatiplerimizin savaş sırasında halkımızı
coşturmasıyla

B Kitapçığı
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60. Peygamber Efendimiz(sav)’in, Rum, Fars,Habeş
ve Mısır krallarına gönderdiği mektupların
gönderilme tarihi hususunda tercih edilen görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

62. 1. Adiy bin Hatem
2. Dihyetu’l Kelbi
3. İbn-i Natur
4. Ebu Süfyan

A) Ebu Kebşe Abdulmuttalib’in lakabı olduğu
için, ona nisbetle söylemiştir.
B) İslamiyetten önce Huzaa kabilesinden Putlara
tapmayan Ebu Kebşe’ye nisbetle söylemiştir.
C) Hz.Peygamber(sav)’e olan kininden dolayı
ismini anmak istemediği için öyle söylemiştir.
D) Ebu Kebşe Ebu Talib’in lakabı olduğu için,
ona nisbetle söylemiştir.
E) Ebu Kebşe Peygamberimiz (sav)’in babası Hz.
Abdullah’ın lakabı olduğu için, ona nisbetle
söylemiştir.

1.KATEGORİ

B Kitapçığı
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PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

61. Ebu Süfyan’ın Peygamber Efendimiz(sav)’den
söz ederken “Ebu Kebşe’nin oğlu” diyerek O’nu
anmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Hicretin 7. yılı başlarında gerçekleşen
Hayber savaşından sonra / Hicri 8. Yılda
gerçekleşen Mekke’nin Fethi’nden önce
B) Hicretin 6. yılından sonra gerçekleşen
Hudeybiye anlaşmasından sonra / Hicri 7.
Yılda gerçekleşen Hayber’in fethinden önce
C) Hicri 5. yılda gerçekleşen Hendek savaşından
sonra / Hicri 6. Yılda gerçekleşen Hudeybiye
anlaşmasından sonra
D) Hicri 8. yılda gerçekleşen Mekke’nin
Fethi’nden sonra / Hicri 9. Yılda gerçekleşen
Tebük Seferi’nden önce
E) Hicri 8. yılda gerçekleşen Mekke’nin
fethinden sonra / Hicri 8. Yılda gerçekleşen
Huneyn savaşından önce

2013

Yukarıda verilen isimlerden hangileri isteyerek
veya istemeyerek söylediği sözlerle Bizans
imparatoru Herakliyus’un İslam’a meyletmesine
katkıda bulunmuştur?
A) 1-2

B) 1-3
D) 1-2-3

C) 2-3
E) Hepsi

63. Rum diyarında şehid olarak Rabbine kavuşan ilk
müslüman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Safatir
B) Rumiye Uskufu
C) İbn-i Natur
D) Adiyy bin Hatem
E) Haris Bin Ka’b

64. Peygamber
Efendimiz(sav),
Herakliyus’a
gönderdiği mektupta, Al-İmran süresinin 64.
ayetiyle Ehli kitabı,
1-Allah’a kulluk
2-Allah’a şirk koşmayarak bir olduğuna inanmak
3-İnsanlardan hiçbir kimseyi Rab edinmemek
gibi hususlara çağırmasının anlamını en iyi
açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi elleriyle yaptıkları taştan putlara
tapmamaları
B) Haksız yere cana kıymamaları
C) Bozgunculuk yapmamaları
D) Hz. İsa(as)’ın babasız dünyaya gelişine
inanmaları
E) Hz. İsa(as)’yı ilahlaştırmaktan vazgeçmeleri

B Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
65. Nebevi Davet kitabında Peygamberimiz(sav)’in
adının her anılışında beraberinde parantez içinde
yazılan salavat sözü aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

hangisi
Peygamber
68. Aşağıdakilerden
Efendimiz(sav)’in isimlerinden biri değildir?
A) Mahi

B) Harib

67. 1- Sened:Hadis rivayet eden kişiye denir.
2- Muhadramun:Hz. Peygamber (sav)’le aynı
dönemde yaşamasına rağmen Müslüman
olarak Peygamber Efendimiz(sav)’i
göremeyen Müslümanlara denir.
3- Halef :Sahabe ve tabi’in dönemindeki
Müslümanlara denir
4- Merfu Hadis:Peygamber Efendimiz(sav)’e
dayandırılan hadislere denir.
Yukarıda verilen
hangisi doğrudur?
A)1-2
1.KATEGORİ

B)1-3

kavramların

C) 2-3

B Kitapçığı

D) 2-4

tanımlarından

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) “Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen
mustazafların rabbisin, sen benim
rabbimsin”.
B) “Allah’ım! Kuvvetimin zayıflığını, gücümün
azlığını ve insanların yanında küçük
düşürülmemi sana şikayet ediyorum”.
C) “Beni kime bırakıyorsun! Beni bana
zulmeden uzak birine mi! Yoksa kendisine
fırsat verdiğin bir düşmana mı?”
D) “Güç ve kuvvet ancak seninledir! Senden
sabır ve dayanma gücü istiyorum”.
E) “Eğer sen bana kızmadıysan diğer şeyleri
umursamam, senin benden razı olman
benim için en önemli şeydir”.

-----

Peygamber Efendimiz(sav)’in burada yapmış
olduğu duada aşağıdakilerden hangisine yer
vermemiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

66. Peygamber Efendimiz(sav) karşılaştığı kötü
muamele sonrası Taif çıkışında bir üzüm
ağacının altında oturup Allah(cc) a dua etmiştir.

C) Akip
E) Ahmed

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

D) Haşir
A) Sallallahu aleyhi ve sellem
B) Aleyhisselam
C) Allahumme salli ala Muhammed
D) Aleyhisselatu vesselam
E) Selatullahi aleyhi

2013

kralı
Mukavkıs,
Peygamber
69. Mısır
Efendimiz(sav)’in elçisini zor durumda bırakıp
susturmak için ona şöyle bir soru sormuştu: “Eğer
Muhammed(sav) peygamber ise duası da
makbuldür. O halde neden Kureyş O’na eziyet
edip O’nu memleketinden çıkarttığında, Allah’ın
onları yok etmesi için onlara beddua etmedi?”
Davetçinin, kendisine yöneltilen sorulara ikna
edici ve hikmetli cevaplar vermesi gerekmektedir.
Buna göre; Peygamber Efendimiz (sav)’in
elçisinin, Mukavkıs’ın bu sorusuna verdiği cevap
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) “Peygamber Efendimiz(sav), eğer hemen
beddua etmiş olsaydı, bu kez de sabretmesi
gerekmez miydi, demeyecek misin?”
B) “O (sav), kavmine bedduayı etmeyi değil dua
etmeyi seçti.”
C) “Hz.Meryem’e, o çirkin sözlerle iftira
ettiklerinde, Hz.Meryem , neden Allah
onları helak etsin diye beddua etmedi?”
D) “Çünkü O (sav), alemlere rahmet olarak
gönderilen şefkat ve merhamet
peygamberidir.”
E) “Madem siz Hz.İsa(as)’yı, astıklarına
inanıyorsunuz, o halde neden Hz.İsa(as)
Allah, düşmanlarını helak etsin diye beddua
etmedi?”

E) 3-4

1. KATEGORİ
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A) Mektubun içeriğinin, hadis ve tarih
kaynaklarıyla uyuşması
B) Mektubun yazıldığı derinin, ilkel bir yolla
dabağlandığının anlaşılması
C) Derinin ömrünün en az bin yıl olduğunun
ispatlanması
D) Mektubun üzerindeki yazının Peygamberimiz(sav)’in el yazısı olduğunun ispatlanması
E) Lazer ışınları sayesinde, mürekkebin çok
eski olduğunun anlaşılması

71. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden daha önce
İslam Devleti’nin hakimiyeti altına girmiştir?

73. 1. Peygamber Efendimiz (sav)’in mektub
gönderdiği Fars kralının gerçek adı
Kisra’ydı
2. Kisra genel olarak Fars topraklarına hakim
olan bütün krallara verilen ünvandır.
3. Peygamber Efendimiz (sav)’in mektub
gönderdiği Fars kralının lakabı Muzaffer
anlamına gelen Perviz’di
Yukarıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?

hangisi

veya

A) Yalnız 2
B) 1-2
C) 1-3
D) 2-3
E)1-2-3

74. Kisra’nın elçileri ile Peygamber Efendimiz(sav)
arasında geçen diyaloglar düşünüldüğünde,
aşağıdakilerden hangisi elçilerin, Peygamber
Efendimiz(sav)’de gördükleri vasıflar arasında
gösterilemez?
A) Emanete riayet etmesi
B) Sakin ve soğukkanlı olması
C) Ümitvar olması
D) Cesaretli olması
E) Hilmi ve hikmetlice hareket etmesi

emriyle
Peygamberimiz(sav)’i
72. Kisra’nın
tutuklamak için Medine’ye gelen ve oldukça
kibirli bir konuşmadan sonra kendisini alıp
götürmek isteyen elçilere Peygamber Efendimiz
(sav), bir konuda eleştirmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Peygamber
Efendimiz (sav)’in elçileri eleştirdiği husus doğru
olarak verilmiştir?
A) Allah’a şirk koşmaları
B) Sakallarını kesip bıyıklarını bırakmaları
C) Mecusi olmaları
D) Çok kibirli bir tavır takınmaları
E) Kıyafetlerinin ipekten olması ve altın takı
takmaları
1.KATEGORİ

B Kitapçığı

1. KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Suriye(Şam) B) Yemen
C) Irak
D) İran
E) Filistin

2013

-----

Aşağıdakilerden hangisi bu mektubun orijinal
olduğuna dair kanıtlardan biri değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

70. 1974’te Londra’da ikamet eden bir Arap prensi,
Peygamber Efendimiz (sav)’in Herakliyus’a
gönderdiği
mektubun
aslını
elinde
bulundurduğunu iddia etmiş, bunun üzerine
Birleşik Arap Emirlikleri başkanı, mektubun
doğruluğunu araştırması için Dr. İzzeddin
İbrahim’i görevlendirmiştir. O da yaptığı
araştırma sonucunda mektubun orijinal olduğu
kanaatine varmıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

75. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinde
adı geçenlerin birlikte Müslüman olduğu
söylenebilir?
A) Amr b. As – Halid b. Velid – Ebu Süfyan
B) Amr b. As – Halid b. Velid –
Osman b. Talha
C) Safvan b. Umeyye – Halid b. Velid –
İkrime b. Ebu Cehil
D) Ebu Süfyan – Amr b. As –
Osman b. Talha
E) Safvan b. Umeyye – Halid b. Velid –
Ebu Süfyan
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1. Ganimetlerin helal kılınması
2. Yeryüzünün mescid kılınması
3. Şefaat hakkının verilmesi
4. Bütün insanlığa gönderilmesi

Yukarıda verilenlerden hangisi Buhari ve
Müslim’de Cabir bin Abdullah’dan rivayet edilen
hadise göre, önceki peygamberlerden hiçbirine
verilmeyip sadece Peygamber Efendimiz(sav)’e
verilenler arasında yer alır?
A) 1 – 4

B) 2 – 4
C) 3 – 4
D) 1– 3– 4
E) Hepsi

79. Taif dönüşünde, Peygamber Efendimiz (sav)’den
Kur’an dinleyip Müslüman olan yedi kişilik cin
taifesinin memleketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harran
B) Cizre
C) Nusaybin
D) Halep
E) Humus

77.

1. Eyle
2. Mekna
3. Ezruh ve Cerba
4. Mean
Tebük seferi sırasında Ürdün civarında bulunan
yukarıdaki yerleşim bölgelerindeki
Arap
halklarından hangisi veya hangilerinin Hıristiyan
olduğu söylenemez?

A) Yalnız 2
D) 2-3

1.KATEGORİ

B) Yalnız 4
E) 2-4

B Kitapçığı

C) 1-2

1. KATEGORİ
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-----

A) Peygamber Efendimiz(sav)’ in davetinin
genel olduğu
B) Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah’a ait
olduğu
C) İnsanların çoğunun iman etmekten
kaçındığı
D) Kur’an’ın, kendisinde şüphe olmayan bir
kitap olduğu
E) Allah’ın varlığı ve birliğine dair delillerin
çokluğu

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Aşağıdakilerden hangisinin, yukarıda verilen
ayetlerin ortak mesajı olduğu söylenebilir?

78.

-----

1. “De ki: Ey insanlar! Kuşkusuz ben,
göklerin ve yerin mülkiyeti kendisine ait
olan, kendisinden başka hiçbir ilah
bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın
hepinize gönderdiği elçisiyim.”
2. “Biz seni bütün insanlara sadece
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
Fakat insanların çoğu bilmezler.
3. “De ki: “En büyük şahit kimdir?”De ki:
“Aramızda Allah şahittir. Sizi ve ulaştığı
herkesi uyarmam için bu Kur’an bana
vahyolundu.”

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

76.

2013

80. Peygamber Efendimiz (sav), Herakliyus’a
gönderdiği mektupta İslam’ı kabul etmemesinin
sonucunu belirtmiş, “Eğer yüz çevirirsen
Erisilerin günahı senin boynunadır” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Hacer’in, Erisilerin
kimler olabileceğine dair zikrettiği görüşlerden
biri değildir?
A) Çiftçiler
B) Emirler
C) Saray görevlileri
D) Zayıflar ve tabi olanlar
E) Gümrükçüler
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A) Yeryüzünde İslam dışında hiçbir sistem
gerçek manada toplumsal huzur ve barışı
tesis edemez.
B) İslam'a düşmanlık edenlerin hidayeti için
onlara bol bol dua edilmelidir.
C) Peygamber Efendimiz (sav), hayatı
boyunca insanları İslam’a davet etmiş ve
insanlara büyük bir şefkatle sahip çıkıp
çıkmıştır.
D) İnancı yüzünden bela ve musibetlere
maruz kalan bir mü’min sabır ve dua ile
Allah'tan yardım istemelidir.
E) Huzur İslam'dadır ve İslam ile huzur
bulanlar, insanlığın huzuru için Nebevi
daveti rehber edinmelidir.

-----

Yukarıda verilen paragraftan çıkarılabilecek en
genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

2013

82. “Bana “Sen şuna buna niçin sataştın?” diyorlar.
Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın
var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım
yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını
söndürmeye, imanımı kurtarmağa koşuyorum.
Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım
ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var?... Ben
cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de
feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne
Cehennem korkusu… Milletimizin imanını
selâmette görürsem, cehennemin alevleri içinde
yanmağa razıyım. Çünkü vücudum yanarken,
gönlüm gül gülistan olur.”
Peygamber Efendimiz(sav)’in varisi, asrın
müceddidi Üstad Bediüzzaman’ın yukarıdaki
ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi bir
davetçide bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Bir davetçi endişe sahibi olmalı ve imani
noktada sarsıntı yaşayan gençliğe el
uzatmalı
B) Bir davetçi her zaman imani ve itikadi
noktada çevresindeki tehlikelerin farkında
olmalı
C) Bir davetçi, davet esnasında
karşılaşacağı engelleri gözünde
büyütmemeli
D) Bir davetçi, davetini öncelikle ezilmiş ve
zulme uğramış insanlara ulaştırmalı
E) Bir davetçi, insanların kurtuluşu için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmamalı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

81. İslam, toplum düzenini sağlayacak yegane
nizamdır. Aynı zamanda her mü’min de doğal bir
davetçidir. Çünkü mü’minin kalbindeki iman
nuru, o güzelliği başka yüreklere nakşetmeyi
zorunlu kılar. Bu yüzdendir ki, toplumun ıslahını
arzulayan bir mü’min, Hıristiyanlıktaki ruhbanlar
gibi toplumdan soyutlanıp sadece kendini
düşünemez ve düşünmemelidir.Bu yolda en
yakın akrabaları, davetine karşı çıktığında, Ebu
Leheb’in karşısındaki Nebi’yi örnek almalı.
Cahiller kendisiyle alay edip yakışıksız isimlerle
yaftaladığında, Mekke müşrikleri karşısındaki
Muhammedi sabrı kuşanmalı. İnsanları kurtuluşa,
ebedi saadete çağırmak için gittiğinde, eziyet
eden ve kendisini can yakıcı sözlerle taşlayanlar
karşısında, Taif dönüşü dağlar meleğinin helak
teklifine, şefkat ve merhametle “hayır” diyen o
kutlu Resul’ün duasına sarılmalı. Ve iyi
bilinmelidir ki; hayatıyla ve davetiyle yolumuza
ışık tutan o kutlu Nebi’nin takipçileri için tek yol,
hayatın ve davetin her evresinde O’nu(sav) örnek
almaktır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
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Bu kitap hazırlanırken istifade edilen aşağıdaki
eserlerden
hangisi
sadece
Peygamber
Efendimiz(sav)’in gönderdiği mektupları konu
alır?

Peygamber Efendimiz’in bu hadisine göre;
1.Peygamberimiz(sav)’in, sahabelerin gönüllerini cennete bağlamaya çalıştığı
2.Sad bin Muaz’ın faziletli biri olduğu
3.Cennetteki herkesin mendillerinin ipekten
olduğu
4. Sad bin Muaz’ın cennetlik olduğu
Yukarıda verilenlerden hangisi çıkarılabilir?
A) 1-2

B) 1-3
D)1-2-4

1.KATEGORİ
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C) 1-4
E) 1-3-4
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84. Dumet’ül Cendel reisi Ukeydir’in, Peygamber
Efendimiz(sav)’e ipekten bir elbise göndermesi
ve insanların bu elbiseye hayranlık duyması
üzerine Efendimiz (sav): “Bu elbiseye mi hayran
kaldınız? Muhammed(sav)’in nefsini elinde tutan
Allah’a yemin olsun ki Sad bin Muaz’ın
cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir.”
buyurmuştur.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Taberi – Taberi Tarihi
B) Vakidi – Meğazi
C) İbn-i Tolon – İlam Es-Sailin
D) İbn-i Hişam – Siyer-i İbn-i Hişam
E) İbn-i Kesir – İbn-i Kesir Tarihi

85. Mean emiri Ferve bin Amr El Cüzami hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

83. “Nebevi Davet” kitabı yazılırken Peygamber
Efendimiz (sav)’in, asrının liderlerine, krallarına
gönderdiği mektuplara yer verilmiştir.

2013

A) Güney Şam bölgesinin ilk Müslüman olan
emiridir.
B) Rumlar tarafından katledilmesi, Peygamber Efendimiz(sav)’in, vefatından önce
Usame bin Zeyd komutasında bir orduyu
Rumlar üzerine göndermesinin bir
sebebidir.
C) Peygamber Efendimiz(sav)’e Müslüman
olduğunu bildirmek için bir elçi ve hediye
olarak da beyaz bir katır göndermiştir.
D) Rumlar, İslam’dan dönmesi için
kendisiyle pazarlık etmiş, reddedince de
darağacında asılarak idam edilmiştir.
E) Peygamber Efendimiz(sav)’i öldürmek
için Rum Kayseri tarafından gönderilmiş
ancak Medine’ye gelip Peygamber(sav)’le
görüşünce Müslüman olmuştur.

86. Peygamber Efendimiz(sav)’in İslam daveti ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?
A) Hudeybiye antlaşmasından sonra İslam
daveti uluslar arası bir boyut kazanmıştır.
B) İslam daveti gizli tebliğle başlamış ve
Hudeybiye antlaşmasından sonra açık
davet aşamasına geçilmiştir
C) Peygamber Efendimiz(sav) davet için
göndermek istediği elçileri titizlikle seçmiş
ve onları bazı konularda uyarmıştır.
D) Peygamber Efendimiz(sav) davetin ilk
dönemlerinden beri bu dinin galip
geleceğini biliyordu.
E) Peygamber Efendimiz(sav) zamanında
sıkıntı ve zorluklarla başlayan İslam daveti
kıyamete kadar devam edecektir.
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Burada Peygamberimiz(sav) diğer peygamberler
ile arasındaki hangi özelliğini ifade etmiştir?
A) Peygamberlerin sonuncusu olduğunu,
B) Peygamberliğinin ehli kitap tarafından
beklendiğini,
C) Bütün insanların onu beklediğini,
D) Peygamberliğinin tüm insanları ilgilendirdiğini,
E) Ehli kitap tarafından beklenen peygamberin
kendisi olduğunu,

1.KATEGORİ

B Kitapçığı
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88. Peygamber efendimiz (sav) bir hadisinde “
Benimle diğer peygamberlerin misali güzel bir ev
yapmış ama köşesinde bir taşı eksik olan eve
benzer. İnsanlar onun etrafında dönüp bakarak
hayran kalırlar ve keşke bu eksik taş da buraya
yerleştirilseydi derler. İşte ben o eksik kalan
boşluğu dolduracak taş gibiyim……..” demiş.

Aşağıdakilerin hangisi bu emirler arasında yer
almaz?
A) “ Rabbinin Büyüklüğünü an”
B) “İnsanlara karşı cömert ol”
C) “Kötü şeyleri terk et”
D) “Başa kalkma, çok iyilik yap”
E) “Kalk ve uyar”

90. Peygamber Efendimiz(sav)’in, davasını tebliğiyle
ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğru değildir?
A) Allah(cc) Peygamberimiz(sav)'e davasını
bir bütün olarak tebliğ etmesini emretmiştir.
B) Allah(cc), tebliğini yaparken kendisini
gözeteceğini ve koruyacağını Peygamberimiz(sav)’e vaat etmiştir.
C) Peygamber Efendimiz(sav) düşmanlarına karşı
ancak davasını tebliğ etmesinin kendisini
kurtaracağını biliyordu.
D) Peygamber Efendimiz davet görevini yerine
getirmek için tek yol ve yöntem takip etmiştir.
E) Peygamber Efendimiz emanetine sahip çıkmış
ve Allah yolunda mücadele etmiştir.

-----
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A) Ölüleri diriltmesi, çamurdan kuş şekillerine
üfleyerek can vermesi
B) Gaybdan haberler vermesi
C) Hz. İsa’nın hala ölmediğine inanılması
D) Babasız dünyaya gelişi
E) Bazı fiillerinden bahsederken Allah’ın,
“yaptık”, “yarattık” gibi çoğul ifadeler
kullanması
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Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların, Hz. İsa
(as)’ın ilah olduğunun ispatı olarak ileri sürdüğü
temelsiz iddialardan biri değildir?

89. Allah(cc), Müddessir suresinin ilk yedi ayetiyle
Peygamber Efendimiz(sav)’e açık davet görevini
vermiştir.

-----

87. Hz. İsa (a.s)’ı ilahlaştıran Necran Hıristiyanları
ile Peygamber Efendimiz(sav) arasında geçen
diyalogda, Hıristiyanlar Hz. İsa (a.s)’ın ilah
olduğuna dair sözde deliller ileri sürmüş ve
Peygamber Efendimiz(sav) de verdiği cevaplarla
onların bu konudaki şüphelerini izale etmişti.
Ancak buna rağmen inançlarında inat etmişlerdi.

2013

91. 1-Allah seni peygamber olarak gönderdiyse ben
Kabenin örtüsünü yırtacağım.
2- Allah senin dışında peygamber olarak
gönderecek başka kimse bulamadı mı?
3- Vallahi ben seninle konuşmayacağım.
4- Yazıklar olsun bizi bunun için mi buraya
topladın?
Yukarıdakilerden hangisi peygamber Efendimiz
(sav) Taife davete giderken Taif'li liderlerin
kendisine söylemiş oldukları sözlerden değildir?
A) Yalnız-1
D) 1-4
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B) Yalnız-3
C) Yalnız-4
E) 2-3-4
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Yukarıdaki Hadis-i Şerifte Peygamberimizin(sav)
hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Allah için öfkesini yenip affetmek.
B) Öfkeye yol açan durumları tespit ederek
bunlardan kaçınmaya çalışmak.
C) Öfkeye teslim olmama konusunda kendimize
telkinde bulunup; karşıdakini dinlemek.
D) Öfkelendiğinde karşıdaki insana bağırıp,
çağırıp, küfretmek veya onu dövmek yerine;
öfkeyi etrafındaki bir eşyayı kırarak
dizginlemek.
E) Öfkeli iken insanlar arasında hüküm
vermemek.
1.KATEGORİ
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yere

A) “Kılıçların gölgesi altındadır.”
B) “Hayatı ebedidir, sonsuz ve bitimsizdir.”
C) “sabredenlerindir, işte günahlarından
temizlenenlerin mükâfatı budur.”
D) “İman edip salih amel işleyenlerindir.”
E) “Sabredip Allah yolunda cihat
edenlerindir.”

95.

1. Allah’tan korkmak
2. Beş vakit namazı kılmak
3. Ramazan Orucunu tutmak
4. Malların zekâtını vermek
5. Hacca gitmek
6. Sizden olan yöneticilere itaat etmek
Ebu Ümame Suday İbni Aclan el- Bahili (r.a)’dan
rivayet edildiğine göre; Resulullah(sav) Veda
Hutbesi'nde
yukarıdakilerden
hangilerinin
yapılması
durumunda
doğrudan
cennete
girileceğini buyuruyor?
A) 1, 2, 3 ve 5
C) 1, 2, 3, 4, 6
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93. Son zamanlarda toplumumuzda meydana gelen
pek çok üzücü olayın hâkim olunamayan ve
kontrol altına alınamayan öfke sonucu olduğuna
hemen her gün şahit oluyoruz. Çeşitli sebeplerle
başlayan aile içi tartışmaların doğurduğu öfkenin
ne tür facialara yol açtığı her gün medyaya
yansımaktadır. Toplumsal bir sorun haline gelen
öfke patlamalarına en etkili çözüm olan
Peygamberimizin: “Gerçek kahraman, güreşte
rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine
hâkim olan kimsedir.” sözünü göz önüne
aldığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru bir
davranış değildir?

“Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu
etmeyiniz; Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat
düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki,
Cennet…………………………………………..”
Yukarıdaki
hadiste
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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A) Affediciliğine
B) Merhamet ve şefkatine
C) Cesaret ve fedakârlığına
D) Yumuşak huyluluğuna
E) Müjdeleyici oluşuna

94.
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92. Cabir (r.a)den rivayet edildiğine göre Resulullah
(sav) şöyle buyurdu: “Benim ve sizin
durumunuz, ateş yakıp da, ateşine cırcır ve
pervaneler böcekleri düşmeye başlayınca, onlara
engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer.
Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan
tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya,
ateşe girmeye çalışıyorsunuz.”

2013

B) 2, 3, 4 ve 5
D) 2, 3, 4, 5, 6
E) Hepsi

96.

1. Peygamber Efendimiz (sav), gereksiz
ayrıntılara girmemiştir.
2. Az sözle çok şey ifade etmektedir.
3. Söyleyeceklerinin bir kısmını sonraki
mektuplara bırakmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
Peygamber Efendimiz (sav)’in davet için
gönderdiği mektupların genel olarak kısa olmasının
nedenleri arasında gösterilemez?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 – 2
D) 1 – 3
E) 2 – 3
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98.
1. Beş vakit namaz
2. İki hastalık
3. İki Cuma
4. Sabredilen iki musibet
5. İki Ramazan
Yukarıda verilenlerin hangilerinin, büyük
günahlardan kaçınılması halinde aralarında
işlenecek küçük günahlara kefaret olduğu
söylenebilir?
A) 1 – 2 – 3
B) 1 – 3 – 4
C)1–3–5
D) 2 – 3 – 4
E) 2 – 3 – 5

99. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sav)’in
elçisinin, Bahreyn kralı Münzir bin Sava ile
konuşurken Farisilerin yanlışlarını göz önüne
sermek amacıyla ortaya koyduğu özelliklerinden
biri değildir?
A) Zayıfları acımasızca ezmeleri
B) Dünya için savaşmaları
C) Ateşe tapmaları
D) Nikahlanması haram olanlarla
evlenmeleri
E) İnsanların yemekten tiksindiği şeyleri
yemeleri

1.KATEGORİ
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B) Allah yolunda cihad etmek /
Eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak
C) Allah’tan başka ilah yoktur demek /
Din kardeşini güler yüzle karşılamak
D) Allah’tan başka ilah yoktur demek /
Eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak
E) Allah yolunda ömür boyu ilim tahsil
etmek / Din kardeşini güler yüzle
karşılamak
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A) Zalim hükümdara karşı hakkı söylemek /
Eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak

2013

100. Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından bu yıl,
Türkiye’nin ve Avrupa’nın bir çok kentinde,
Kur’an öğretmeni Peygamber Efendimiz(sav)’e
çağıran milyonlarca davetiye ve cd dağıtılarak,
coşku dolu kutlu doğum Mevlid etkinlikleri
düzenlendi. Basın yayın yoluyla, bireysel ve
toplumsal tüm yaralarımıza merhem olacak şekilde
Muhammedi sevda dillendirildi ve bütün bu
çalışmalar 26 Mayıs Kutlu Doğum Siyer Sınavı ile
taçlandırıldı.
Aşağıdakilerden hangisi tüm bu çalışmaları büyük
bir aşk ve özveri ile gerçekleştiren ve Allah’ın
izniyle gerçekleştirmeye de devam edecek olan
Peygamber Sevdalıları Platformu’nun amaçları
arasında gösterilebilir?
A) Allah’ın rızasını kazanmak
B) İslam kardeşliğini tesis etmek
C) Peygamber sevgisini diriltmek
D) Kur’an’ın nurunu hayata taşımak
E) Hepsi

-----

Bir hadis-i şerife göre imanın altmış veya yetmiş
şu’besi bulunmaktadır. Bu hadisin devamında
geçtiği üzere, imanın en yüksek ve en düşük
şu’besi (derecesi) aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
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SORULAR BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!
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