SİYER SINAVI

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz
(sav)’in askeri dehası olduğunun ve savaş
stratejisini iyi kullandığının en açık göstergesidir?
A) Mute Seferi’ne daha önce hiç yapmadığı bir
yöntemle üç komutan tayin etmesi
B) Hicret ederken kendi yatağına Hz.Ali’yi bırakması
C) Mekke’nin Fethi öncesinde gece vakti, asker
sayısınca on bin ateş yaktırması
D) Katıldığı hiçbir savaşı kaybetmemesi
E) Veda Hutbesi’nde yaklaşık 125 bin kişiye hitab
etmesi
3. Savaş
esnasında
müslümanların
düşman
oklarından korunup, ilerlemelerini sağlayan
‘’Debbabe’’ adlı savaş aracı, aşağıda verilen
savaşların hangisinde kullanılmıştır?
A) Huneyn Savaşı’nda
B) Taif Seferi’nde
C) Hamrau’l Esed Seferi’nde
D) Mute Savaşı’nda
E) Bedir Savaşı’nda

B Kitapçığı
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A) Ebu Talib’in ölümünden sonra müşriklerin,
Peygamber Efendimiz(sav)'e daha fazla eziyet
etmesi
B) İslam’ı başka beldelere ulaştırma isteği
C) Mekke'de, davetine beklediği karşılığı
bulamaması
D) Mekke müşriklerine karşı Sakif kabilesinin
kendisini korumasını istemesi
E) Peygamberimizin maddi olarak ticaret yapma
ihtiyacı içinde olması

-----

Peygamber
sebeplerinden

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

hangisi
Taif’e gitme

-----

Aşağıdakilerden
Efendimiz(sav)’in
değildir?

4. Efendimiz(sav)’in, hicret edeceği gece kendisini
öldürmek için kapısında bekleyen müşrik gençlerin
arasından geçtiğinde, avucundaki toprağı başlarına
saçarak ilk dokuz ayetini okuduğu sure
aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

1. Peygamberliğin 10. yılında Efendimiz(sav) Taif’e
gitti. Burada 10 gün ziyaretlerde bulunarak halkı
İslam’a davet etti. Taif halkından kimse Peygamber
Efendimiz(sav)’in davetine icabet etmediği gibi
şehrin ileri gelenleri, onu şehrin ayak takımına
taşlatıp, eziyet vererek şehirden çıkarttılar.

2016

A) Yasin süresi
B) Bakara süresi
C) Mücadele süresi
D) Vakıa süresi
E) Müminun süresi

5. Mekkeli müşriklerin meclisi konumunda olup, önemli
kararların alındığı, aynı zamanda Peygamber
Efendimiz(sav)'e suikast düzenleme kararının alındığı
toplantı yeridir."
Yukarıda anlatılan meclisin adı nedir?
A) Daru’l Haram B) Daru’l Erkam C) Daru’n Nedve
D) Daru’s Selam
E) Daru’S Suffa

6. Mekke’li Müşrikler Peygamber Efendimiz(sav)'e, mal,
itibar, hükümdarlık ve kadın teklifinde bulunmuş,
bunları kabul etmediği takdirde son seçenek olarak
tedavi teklifinde bulunmuşlardır.
Mekkeli müşriklerin bu teklifleri ve sahip oldukları
zihniyet hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Müşrikler, hayattaki en büyük arzuları neyse
onları Efendimize teklif etmişlerdir.
B) Dünyevi hiçbir çıkar olmadan Efendimizin herkesi
karşısına almasını akıllarına sığıştıramadıkları için
bunun bir hastalık hali olabileceğini
düşünmüşlerdir.
C) Müşrikler bu tekliflerle bazı müslümanları
vazgeçirmeyi başardığı için akıllarınca Efendimizi
de aynı şekilde vazgeçirebileceklerini
düşünmektedir.
D) Mekkeli müşrikler İslam'ı kabule pek
yanaşmamaktadır.
E) Mekkeliler Peygamber Efendimiz(sav)'i
davasından döndürmek için ikna yolunu da
denemişlerdir.

2.KATEGORİ

Sayfa 1

SİYER SINAVI

8. İslam
tarihi
kaynaklarında
Peygamber
Efendimiz(sav) ‘in 27 Gazveye çıktığı, 47 Seriyye
görevlendirdiği rivayet edilmektedir.
Buna
göre
Gazve’nin
en
açık
tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece atlıların katıldığı savaştır.
B) Asker sayısının çok az olduğu savaştır.
C) Peygamber Efendimiz(sav)’in katıldığıseferlerdir.
D) Sadece muhacirlerin katıldığı savaşlardır.
E) Sadece ensarın katıldığı savaşlardır.

B Kitapçığı
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A) Yahudilerin, Mekke müşriklerine yardım ve
himaye hakkı vermeleri yasaklanmıştır.
B) Düşman saldırısı olması durumunda MüslümanYahudi ittifakı olacaktır.
C) Şehrin savunması için yapılan harcamalar hem
Müslüman hem de Yahudiler tarafından
karşılanacaktır.
D) Medine dışında yapılacak bir savaş durumunda
tüm topluluklar birbirine yardımcı olmak
zorundadır.
E) Müslümanların çıktığı savaşlara yahudilerin
katılması Hz. Peygamberin iznine bağlıdır.

-----

sözleşmenin

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

bu

-----

Aşağıdakilerden
hangisi
şartlarından biri değildir?

9. Bedir savaşı Hicret’in ikinci senesinde müslümanlar ve
müşrikler arasında meydana gelmiştir.
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7. Peygamber Efendimiz(sav) Medine’de müslümanlar
arasında kardeşlik ve birlikteliği sağladıktan sonra
Medine’de yaşayan yahudi ve müşriklerle şehrin
güvenliğini sağlamak üzere bir antlaşma yapmıştır.
Bu antlaşma sayesinde Medine’de müslüman,
yahudi ve müşriklerin birlikte yaşama kültürü
oluşturuldu. Medine’de yapılan bu antlaşmaya
tarihte Medine vesikası ( sözleşmesi) denir.
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Bu savaş ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru değildir?
A) Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk
savaştır.
B) Savaş Müslümanların zaferiyle bitmiş ve
müslümanlardan 14 kişi şehit olmuştur.
C) Müşriklerin komutanı Ebu Süfyan bu savaşta
ölmüştür.
D) Hz. Peygamber Bedir Savaşı’na giderken namaz
kıldırmak üzere yerine Abdullah ibni Ümmü
Mektum’u bırakmıştır.
E) Bu savaşta Hz. Peygamber’in(sav) komutanlık vasfı
kendini göstermiştir.

10. Medine’de Peygamber Efendimiz(sav) tüm Yahudilerle
bir güvenlik sözleşmesi imzalamıştı. Daha önce
imzalanan bu güvenlik sözleşmesini ilk bozanlar Beni
Kaynuka Yahudileri oldu. Beni KaynukaYahudilerinin
Peygamber Efendimiz(sav) ve müslümanlara karşı
ortaya koydukları saldırgan tutumları sonucu
üzerlerine sefer düzenlemiştir. Tarihte bu sefere “Beni
Kaynuka Gazvesi” denir.
Aşağıdakilerden hangisi “Beni Kaynuka Gazvesi” ile
ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Münafıkların başı Abdullah Bin Übey, Beni
Kaynuka Yahudilerini kollamak istemiştir.
B) Beni Kaynuka ile Müslümanlar arasındaki savaşın
sebebi, Beni Kaynukalılarınmüslüman bir kadının
iffetine el uzatmalarıdır.
C) 15 günlük bir kuşatmadan sonra Beni Kaynuka
Yahudileri teslim olmuşlardır.
D) Peygamber Efendimiz(sav), Kaynukalıların üzerine
yürürken, Medine’de yerine bir vekil bırakmıştır.
E) Bu gazve sonucunda yahudilerin yarısından fazlası
müslüman olmuştur.

2.KATEGORİ
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11. Hz. Ebu Bekir(ra),müslüman olduktan sonra kendini
ziyarete gelen, kendisiyle oturup kalkan insanları
İslam'a davet ediyordu. Hz. Ebu Bekir(ra) bu
davranışıyla her müslümanın çevresindekilere
İslam'ı anlatması gerektiğini gösteriyordu. Nitekim
O’nun vesilesiyle birçok kişi İslam’la şereflenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir vesilesiyle
İslam’la şereflenenlerden biri değildir?

A) Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
B) Bir-i Maune olayı
C) Müslüman kadının örtüsüne el uzatılması
D) İfk olayı
E) Taif'te taşlanması olayı

B Kitapçığı
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Peygamber Efendimiz(sav)’in beddua etmesine
sebep olan bu acı olay aşağıdakilerden hangisidir?

2016

13. “İşte genciyle yaşlısıyla Müslüman erkek ve kadınlar,
kendilerinden istenileni yaptıkları ve kendilerine tevdi
edilen vazifeyi hakkıyla ifa ettikleri zaman ilk nesil
müslümanlarının özellikleri kazanılmış olur. Bu
noktada Ulu’l emre, hakkını teslim konusunda gurura
kapılmamak ve verilen vazifeyi savsaklamamak
lazımdır.”
Yukarıda Sahabe hayatında önemli bir yer tutan
hangi kavrama değinilmiştir?
A) İs’ar
B) İnfak
C) İtaat
D) İhlas
E) Takva

14. Peygamber Efendimiz(sav)'in Hicret’in 6. yılında 1500
civarında sahabe ile birlikte Medine’den Mekke’ye
hareket etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umre yapmak
B) Yahudi tehlikesine son vermek
C) Mekkelilerle anlaşma imzalamak
D) Çevre kabilelere gözdağı vermek
E) Mekke’yi fethetmek

-----

12. Peygamber Efendimiz(sav), kendine ve sahabesine
yapılan birçok zulüm ve işkenceye rağmen beddua
etmemiştir. Ancak yaşanan acı bir olay sonucu 30
veya 40 gün boyunca sabah namazından sonra
beddua etmiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Sad b. Ebi Vakkas
B) Talha b. Ubeydullah
C) Zübeyr b. Avvam
D) Sad bin Muaz
E) Abdurrahman b. Avf

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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15. Müslümanlara yapılan işkenceler dayanılmaz bir
noktaya
varınca
Peygamber
Efendimiz(sav)
müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderdi.
Habeşistan’a gönderilenlerden biri olup Peygamber
Efendimiz(sav)'in kendisi hakkında: ''Lut'tan sonra
ailesiyle ilk hicret edendir.'' dediği sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeydullah b. Cahş
B) Cafer b.Ebi Talib
C) Talha b. Ubeydullah
D) Ammar b. Yasir
E) Osman b. Affan

2.KATEGORİ
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17. Peygamber Efendimiz(sav)'in en zor anda ve askere
ihtiyacı olduğu bir zamanda bile Müslümanların
müşriklere verdikleri sözde durmalarını istemesi
Peygamber Efendimiz(sav)’in hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?

-----

A) Merhametli olması
B) Tedbirli ve ihtiyatlı oluşu
C) Adil ve cesur olması
D) Doğruluğu ve ahde vefası
E) Müşriklere güvenmemesi

-----

A) Hz.Hamza – Musap b. Umeyr–Abdullah b. Talha
B) Hz. Ali – Ubeyde b. Haris – Hz. Hamza
C) Hz. Hamza – Sad b. Ebi Vakkas – Zeyd b. Harise
D) Abdullah b. Mesud – Ubeyde b. Haris – Hz.Ali
E) Hz. Hamza - Sad b. Muaz – Muaz b. Cebel
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16. Bedir
savaşında
müşriklerin
Peygamber
Efendimiz(sav)’e “Bizim karşımıza dengimizi çıkar”
sözleri üzerine Efendimiz (sav), hangi sahabelerini
savaş meydanına göndermiştir?
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A) Mü’minler arasındaki işlerde istişarenin önemli
oluşu
B) Zaferin sabırla ve komutanın emirlerine itaatle
elde edileceği
C) Savaşa gelmeyip geri dönenlerin mutlaka davaya
kazandırılması gerektiği
D) Ganimet arzusunun, Allah rızasını kazanmanın ve
Peygamber(sav)’e itaatin önüne geçmemesi
gerektiği
E) Her ne olursa olsun Müslüman’a gevşeklik ve
ümitsizliğin yakışmadığı

B Kitapçığı
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18. Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşı’na bağlı
olarak çıkarılacak derslerden biri değildir?
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19. Peygamber
Efendimiz(sav)
nezdinde,
ilk
müslümanların değeri her zaman büyük olmuş ve
onları daima iyilikle methetmiştir. İlk Müslümanlardan
olup Efendimiz(sav)’in, “Her kimi İslam’a davet
ettimse bir duraksama, tereddüt ve bahane
göstermiştir. Yalnızca biri var ki, davet ettiğim zaman
kabulde gecikmedi ve tereddüt etmedi” diyerek
övdüğü sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ali
D) Hz. Ebubekir
E) Hz. Hatice

20. I.Müslümanların düşman hakkında bilgi toplaması
II.Müslümanların görüş alışverişinde bulunması
III.Müslümanların sayıca üstün olması
Yukarıdakilerden
hangisi
veya
hangileri
müslümanların Hendek Savaşı’nda başarılı olmasında
önemli rol oynamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I-II

D) I-III

E) I-II-III

21. Peygamber Efendimiz(sav)’in, Medine'ye hicretinde
evinde misafir olarak kaldığı sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Esad bin Zürare
B) Avf bin Haris
C) Cabir bin abdullah
D) Eyup el Ensari
E) Utbe bin Samit

2.KATEGORİ
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23. Hz.Hatice’nin Peygamber Efendimiz(sav) ile olan
evliliğinden çıkarılabilecek en doğru yargı
hangisidir?
A) Evlilikte esas olan ahlaken temiz, asil bir soydan
olan, dürüst, güvenilir bir eş bulmaktır.
B) Eşlerin geniş bir kabileden olmaları gerekir.
C) Mal varlığı eş seçiminde önemli bir etkendir.
D) Evlilikte denklik önemlidir.
E) Dikkat çekmemesi için güzelliğe önem
verilmemelidir.

B Kitapçığı
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-----

A) Müşriklere karşı olabildiğince gerginlik
tırmandırılmamalı
B) Allah yolunda Hicret bir kaçış değil, bir yer
değişikliğidir.
C) İslam’a düşmanlık edenlere tavizsiz ama ikna
edici bir dil kullanılmalıdır.
D) Gerektiğinde Allah yolunda en değerli şeyler bile
feda edilebilmelidir.
E) Düşmanların zararından emin olmak için bir
müslüman kararlarında gizliliğe riayet etmelidir.

-----

Bu paragrafa göre Efendimiz (sas)’in güzide
sahabesi olan Süheyb b. Sinan’ın bizler için örnek
oluşunu en güzel şekilde özetleyen ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

22. Peygamber Efendimiz(sav)'e hicret izni verilince
sahabeler de Medine’ye hicret etmeye başladılar.
Hicret edenler arasında Suheyb b. Sinan da vardı.
Suheyb b. Sinan hicrete karar verince Kureyşli
müşrikler ona : “Sen bizim memleketimize fakir ve
perişan biri olarak geldin. Sonra bizim yanımızda
zenginleşerek bu hale geldin. Şimdi de malını ve
kendini Medine’ye taşımak istiyorsun. Vallahi bu
olmaz!” dediler. Bunun üzerine Suheyb: “Malımı
size verirsem benim gitmeme izin verir misiniz?”
diye sordu. Müşrikler de: “Evet” dediler. Suheyb:
“Malım sizin olsun” dedi.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI
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24. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel
nice peygamberler gelip geçmiştir. O, ölür veya
öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Kim
geri dönerse Allah’a bir zarar vermez. Allah
şükredenlere mükâfatını verir.’’ (Âl-i İmran 144)
Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetten çıkarılacak
sonuçlardan biri değildir?
A) Peygamberin de ölümlü olduğu
B) Peygamber Efendimiz’in (sav) son peygamber olup
tüm insanlığa gönderildiği
C) Müslümanların imanlarının sağlam olması gerektiği
ve cahiliye düzenine dönmemeleri gerektiği
D) Allah’ın bir zarar göremeyeceği ve şükredenlere
mükafat vereceği
E) Müslümanların peygambere değil Allah’a ibadet
etmesi gerektiği

25. Adiyy kabilesine mensuptu. Kureyş’in savaşçılardandı.
Başlangıçta İslam’ın şiddetli muhalifiydi. Bu dönemde
o, Müslüman cariyelere işkence ederdi. Müslüman
olması umulmayan biriydi. Mesela Habeşistan’a ilk
hicret edenlerden Leyla bintiEbiHasme, yola çıktığı
zaman kendisine gösterdiği şefkati kocasına anlatınca,
Leyla’nın kocası: Onun babasının merkebi müslüman
olur, ama oğlu müslüman olmaz” demişti.
Yukarıda özellikleri verilen ve daha sonra müslüman
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Süfyan
B) Abbas b. Abdulmuttalib
C) Amr b. As
D) Halid b. Velid
E) Ömer b. Hattab

2.KATEGORİ
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26. Peygamber Efendimiz (sav) “Ben, Abdullah b.
Cud’an’ ın evinde bir antlaşma yapılırken
bulundum ki, bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere
değişmem. İslam’da böyle bir antlaşmaya
çağrılırsam derhal kabul ederim” diye övdüğü olay
aşağıdakilerden hangisidir?

28. Peygamber Efendimiz(sav) tebliğ/davet görevine
aşağıdaki ayetlerden hangisinin indirilmesi ile
başlamıştır?
A) Alak Suresi 1-5 ayetler
B) Müdessir Suresi 1-5 ayetler
C) Bakara Suresi 1-5 ayetler
D) Fatiha Suresi
E) Yasin Suresi 1-5 ayetler

B Kitapçığı

-----

A) Hacerü’l Esved’i kendi elleri ile yerine koymuştur.
B) Hakemlik yapacak kişiyi belirleme şekli için Ebu
Süfyan’ın önerisi esas alınmıştır.
C) Tüm kabileleri şereflendirecek bir çözüm
uygulamıştır.
D) Hakemliği ile el-Emin olduğunu bir kez daha
kabul ettirmiştir.
E) Hakemliğini tüm taraflar gönül hoşnutluğu ile
kabul etmiştir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

27. Kabe’nin yeniden inşası sırasında Hacerü’l Esved’in
yerine konulmasında çıkan anlaşmazlığa hakemlik
yaparak, olası bir kan davasını önleyen Peygamber
Efendimiz(sav)’in Kabe hakemliği ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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A) Ficar Savaşları
B) Hakem Olayı
C) Hilfu’l Fudul
D) Rıdvan Biatı
E) Hudeybiye Antlaşması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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29. "Tarım, hayvancılık, terzilik, marangozluk ve bunlar
gibi dünya hayatını kolaylaştıran tüm bilgilere
Peygamberler aracılığıyla ulaştık. Bununla birlikte
Yüce Allah’ın (cc) rızasına ulaştıran şeylerin bilgisine
de peygamberler aracılığıyla ulaştık."
Yukarıdaki paragrafı en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberlerin en önemli ve birinci gayeleri
dünya hayatinin saadetidir.
B) Peygamberlerin en önemli ve birinci gayeleri
Allah rızasına ulaşmaktır.
C) Peygamberler tebliğ vazifelerini yaptıkları gibi
geçimleri için farklı mesleklerde çalışmışlardır.
D) Manevi gelişimde insanları kemale ulaştırdıkları
gibi maddi gelişimde de öncüdürler.
E) İnsanların maneviyatlarının gelişiminde
maddiyatlarının gelişmelerinin etkisi büyüktür.

30. İslam davetinin ilk dönemlerinde, henüz açık davetin
yapılacağı ile ilgili ayetler nazil olmamıştı. Peygamber
Efendimiz(sav) en yakınlarından başlayarak islam'a
davet etmekteydi. İbadetlerini gözden ırak, tenha
yerlerde yerine getiriyordu. Ancak müşrikler
müslümanların bu durumunu öğrenip onları rahatsız
etmeye başlamışlardı.
Peygamber Efendimiz(sav) müslümanların zarar
görmeyeceği, ibadetlerini rahat yapabilecekleri, gelen
ayetleri tebliğ edip müşriklerin rahatça tespit
edemeyeceği bir mekana ihtiyaç duymaktaydı.
Yukarıdaki
faaliyetler
için
Peygamber
Efendimiz(sav)'in Mekke’de İslam’ı tebliğ için
kullandığı mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebevi
B) Daru’n Nedve
C) Daru’l Erkam
D) Mescid-i Haram
E) Kendi evi

2.KATEGORİ
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SİYER SINAVI

A) Zatü’n Nitakeyn ( iki kuşak sahibi) lakabı ile anılan
kişi Hz. Ebubekir’in kızı Esma’dır.
B) Peygamber Efendimiz(sav), hicret sırasında ilk
Cuma namazını Ranuna Vadisi’nde kıldırmıştır.
C) Ezanın sözlerini Abdullah b. Zeyd ve Hz. Ömer
rüyalarında görmüşlerdir.
D) Hicretin ikinci yılındaki önemli olaylardan biri
Hendek Savaşı’dır.
E) Abdullah b. Ubey b. Selül, İfk Olayı’nda Hz. Aişe’ye
iftira eden münafıktır.

32. Müşrikler, Peygamber Efendimiz(sav)’in davetine
başlangıçta ciddi tepki vermezken, daha sonra
davete engel olup karşı durmalarının asıl sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

33. Peygamber Efendimiz(sav)’in hicreti esnasındaki
tutum ve davranışları, biz Müslümanlar açısından bir
çok ders ve mesaj içermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz
(sav)’in hicretinden çıkarılacak derslerden biri
değildir?
A) Sabırlı olmak
B) Müslüman olmayan hiç kimseye güvenmemek
C) Allah’a sonsuz güven duymak
D) En zor zamanlarda dahi ümitsizliğe kapılmamak
E) Önce tedbir alıp sonra tevekkül etmek

B Kitapçığı
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-----

A) İslam dininin, zulüm düzenlerini tehlikeye
sokması
B) Müşriklerin ilk dönemde İslam'ı önemsememeleri
C) Peygamberimiz(sav)’in müşriklerle iyi geçinmesi
D) Müşriklerin Hz. Peygamber’den(sav) korkması
E) İlk dönemlerde sadece fakirlerin iman etmesi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) İbrahim dışındaki diğer tüm çocuklarının annesi
Hz. Hatice’dir.
B) Köle olarak kendisine hediye edilen Zeyd b.
Harise’yi evlat edinmiştir
C) Ömründe birkez hac farizasını yerine getirmiştir.
D) Peygamber Efendimiz(sav),Taif halkının yapmış
olduğu tüm zulümlere karşı hidayet bulmaları
için dua etmiştir.
E) Miraç olayı Peygamber Efendimiz(sav)’in bir gece
Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya
götürülmesidir.

34. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

31. Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğru değildir.

2016

35. Müslümanlar için cami ve mescitler İslam tarihinin ilk
döneminden beri birçok önemli fonksiyonu olan
toplantı ve yönetim merkezleridirler. Peygamber
Efendimiz(sav)’in cami ve mescitlere verdiği önemi,
Medine’ye hicretinde ilk olarak Mescid-i Nebevi’yi
inşa etmesi ve sonrasında bu mescidin ev sahipliği
ettiği faaliyet ve etkinliklerde görmekteyiz.
Buna göre;
I. Hukuki davaların görülmesi
II. Eğitim ve öğretimin yapılması
III. Askeri işlerin görüşülüp yürütülmesi
IV. Elçilerin kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mescid-i
Nebevi’de yapılan faaliyetlerdir?
A) I - II
B) I-III
C) I - II-III
D) I-III-IV
E) I-II-III-IV

2.KATEGORİ
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SİYER SINAVI

38. “Sana dil uzatan alçağın dünyası viran olsun

Yukarıdakilerden
söylenemez?

veya

hangileri

B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II-III

37. Verilen isimler dikkate alındığında, risaletin
insanlara ulaştırılmasında uygulanan metod
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Davetin içten dışa, yakından uzağa doğru olması
B) Davetin sevilenden sevilmeyene doğru olması
C) Davetin genelden özele doğru olması
D) Davetin önceliğinin kadınlardan başlanması
E) Davetin öncelikle müslümanlardan başlaması

B Kitapçığı

-----

Yolundan dönmek yok zalime inat, bir an olsun
Bu sevda bize ashaptan miras, bilmez ki gafiller
Bir değil binlerce can olsa yoluna kurban olsun”
Yukarıda dizeleri verilen şairin, Peygamberin yolunun
sürdürüldüğüne dair yakın tarihimizden hangi örneği
vermesi doğru ve yerinde olur?
A) Kutlu Nebi’nin tebliğini örnek alan Üstad
Bediüzzaman’ın “Milletimin imanını selâmette
görürsem Cehennem'in alevleri içinde yanmaya
razıyım.” diyerek çile ve ızdırap dolu ömrünü bu
yola adaması.
B) “Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır
olmayanlara karşı galip gelir” inancıyla hareket
eden Bilge Kral Aliya’nın “Her şeye kadir olan
Allah'a andolsun ki köle olmayacağız.” diyerek
Avrupa’nın göbeğinde küfre karşı dik duruşu.
C) Abdulkadir Molla’nın, “Suçum Allah`tan
başkasına kulluk etmemek” ve “Kendim için
endişeli değilim. Ben bu milletin ve İslami
hareketin akıbeti hakkında endişe
duyuyorum.” diyerek idama gidişi.
D) Mısır Firavunlarına karşı Muhammed Mursi’nin,
“Haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa,
ben bu kurbanı vermeye hazırım.”diyerek
Firavun’un zindanında Allah’a verdiği sözü
tutmayı beklemesi.
E) Hepsi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A)Yalnız I
D) I-II

hangisi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

36. Verilen bilgiye göre;
I.Toplumun hemen her kesiminden müslüman
olanlar vardır.
II. İlk müslümanların hepsi Mekkelidir.
III.İlk iman edenler toplumun ezilen ve alt sınıfından
olanlardır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

36 ve 37. Sorular aşağıdaki paragrafa göre
cevaplandırılacaktır.
İslam’ı İlk kabul edenler arasında, Hz. Hatice, Hz.
Ebubekir, Hz. Ali, Zeyd Bin Harise, Sad bin ebiVakkas
Bilal-i Habeş, Osman b. Affan, Abdurahman bin Avf,
Ebu Zer gibi isimler yer alır.

2016

2.KATEGORİ
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A) Medine’de oran olarak azımsanmayacak sayıda
münafık vardı.
B) Münafıklar İslam ordusunda yer almak istiyordu.
C) Müslümanları zor duruma düşürmek için fırsat
kollamışlardır.
D) Münafıklar savaşmak istemiyordu.
E) Münafıklar durumu kendi lehlerine çevirmek
amacındaydılar.

40. Uhud Savaşı esnasında Peygamber Efendimiz
(sav)’e benzetilerek şehit edilen sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Hamza
B) Talha bin Ubeydullah
C) Zübeyr bin Avvam
D) Kab bin Malik
E) Musab bin Umeyr

B Kitapçığı

C)I-III- IV

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Peygamber
Efendimiz(sav)’in Medine’de hayata geçirdiği
kardeşlik projesinin sonuçlarındandır?

2016

42. Medineli Müslümanlar Akabe biatını yapmadan; “Ya
Resulullah sana hangi konularda biat edip söz
verelim?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (sav):
“Neşeli ve neşesiz zamanlarda bana itaat etmek,
zorluk ve kolaylıkta infak etmek, kötülüğü yasaklamak,
hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden Allah için
konuşmak, Yesrib’e (Medine’ye) geldiğim zaman bana
yardım etmek, kendinizi, hanımlarınızı ve çocuklarınızı
koruduklarınıza karşı beni de korumak üzere bana biat
ediniz. Bunlara bağlı kalırsanız mükâfatınız cennet
olacaktır.” buyurdu.
Buna göre:
I. Medineli müslümanlar düşmanlara yapılacak
saldırılarda Peygamber Efendimiz(sav)'e yardım
edecektir.
II. Peygamber Efendimiz(sav), kendisi ve ailesinin
geleceğiniteminat için biat almıştır.
III. Peygamber Efendimiz(sav), İslam davasının
geleceği için biat almıştır.
IV. Peygamber Efendimiz(sav), Allah’ın emir ve
yasakları için biat almıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
söylenebilir?
A) I-III

41. I. Medine'de, ani nüfus artışı sonucu eknomik
canlılık yaşanması
II. Bilgi ve tecrübelerin paylaşılması
III.Muhacirlerin Medine toplum yaşamına kolay
uyum sağlaması
IV. Yahudi ve müşriklere karşı sağlam bir birlik
oluşturulması

A) II-IV B) III-IV

-----

Bu nifak hareketi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

39. Uhud Savaşı başlamadan Münafıkların başı Abdullah
bin Ubey, “ Ben meydan savaşına taraftar değilim.
Medine’den çıkılmamasını istedim. Muhammed,
çoluk çocuğun sözüne uydu da bizim sözümüze
itibar etmedi.” diyerek 300 yandaşı ile İslam
ordusundan ayrılıp fitne çıkarmaya başladı. Bu
kopuş İslam ordusunda büyük bir moral
bozukluğuna sebebiyet verdi.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

B) III-IV

C) I-II-III

D) I-III-IV

E) I-II-III-IV

43. İlk vahiy ile Hira’dan korku ve endişe içinde inen
Peygamber Efendimiz(sav)’iHz.Hatice yatıştırmış ve
O’na destek vermiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Hatice’nin
Efendimiz(sav)’i teskin ederken söylediği sözlerden
birideğildir?
A) Korkma! Allah seni asla mahcup etmez.
B) Sen akrabayı ziyaret edensin.
C) Sen Allah’ın elçisisin.
D) Yalanın yoktur, sözü doğru söylersin.
E) Zayıfa yardım eder, misafir ağırlarsın.

D)II-III- IV E)I-II-III-IV
2.KATEGORİ
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44. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabeden
biridir. İlk müslüman olanların yedincisidir. Onyedi
yaşında müslüman oldu. Dininden dönmesi için açlık
grevine giren annesine, “Ey Anne, vallahi senin yüz
canın olsa ve her birini İslamiyeti bırakmam için
versen, ben yine dinimden vazgeçmem. Artık ister
ye, ister yeme.” diyerek onu vazgeçirmiştir.
Ayrıca ilk müşrik kanı döken ve Peygamberimiz
(sav)'in meşhur okçularından da olan bu
sahabeaşağıdakilerden hangisidir?

45. Aşağıdaki

olaylardan hangisinin neticesinde
Yahudiler Arap Yarımadası’nda siyasi bir güç
olmaktan çıkmıştır?

46. Medine’ye hicret izni verildikten sonra, Medine'ye
ulaşan ilk sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musab b. Umeyr
B) Ömer b. Hattab
C) Ebu Bekir
D) Suheyb b. Sinan
E) Ebu Seleme b. Abdil Esed

B Kitapçığı
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A) Hudeybiye Barış Antlaşması
B) Hayber’in Fethi
C) Uhud Savaşı
D) Akabe Biatları
E) Bedir Savaşı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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A) Sad bin EbiVakkas
B) Sa’d Bin Muaz
C) Ömer Bin Sad
D) Ebu Dücane
E) Ömer bin Hattab

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

2016

47. Peygamber Efendimiz(sav)’i tanımak için Mekke’ye
gelen ve kendisine misafir olan Ebu Zer’i
Peygamberimiz(sav)’e götüren Hz. Ali, Ebu Zer’e,
kendisini takip etmesini söylemiştir. Tehlikeli bir
durum sezdiğinde durup kendisine işarette
bulunacağını, aksi halde devam edeceğini ve gideceği
yere kadar peşinden gelmesini istemiştir.
Hz. Ali’nin bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanırsa daha doğru olur?
A) Tebliğ her müslümana farzdır.
B) Bir müslüman tedbiri elden bırakmamalıdır.
C) Misafire ikramda bulunulmalıdır.
D) Bir müslüman daima yardımsever olmalıdır.
E) Münafıklar, müslümanlar için en büyük tehlikedir.

48. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz(sav)’in
beşeriyetine vurgu yapan, “De ki, ben de sizin gibi bir
beşerim..” gibi ayetleri delil olarak gösterip
Peygamber Efendimiz(sav)’i , sıradan bir insan gibi
göstermeye çalışan ve manevi şahsiyetinin yüceliğini
görmeyen kör zihniyete verilecek en güzel cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamber Efendimiz(sav), insanlara imam
olarak gönderildiği için insanlar arasından
seçilmiştir.
B) Peygamber Efendimiz(sav)’i, hristiyanların Hz.
İsa(as)’a yaptığı gibi aşırı yüceltmek doğru
değildir.
C) Hz. Muhammed(sav) bir beşerdir, lakin diğer
insanlar gibi değildir. Taşlar arasında yakut ne
ise insanlar arasında O da öyledir.
D) Peygamber Efendimiz(sav) de bizler gibi çarşı
pazarda dolaşmış, alışveriş yapmış olmakla
beraber ekstradan Allah’ın emirlerini bize
ulaştıran bir görevlidir.
E) Tarih boyunca Peygamber Efendimiz(sav)’i,
itibarsızlaştırmaya çalışanlar hep olmuştur ve
bugün de var olacaktır.

2.KATEGORİ
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Bu durumun yaşanmasına sebep olan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

50. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından bu ümmetin
Firavun’u olarak nitelendirilen azgın müşrik
aşağıdakilerden hangisidir?

51. “Cahiliyyedöneminde, Araplar için takvim kabul
edilecek kadar önemli olaylardan biridir. Bir olayın
tarihini bildirmek için o olaya atfen “ şu kadar
öncesi” veya “Şu kadar sonrası” denilirdi.
Arapların bir nevi takvim olarak kabul ettikleri bu
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicret olayı
B) Fil olayı
C) Mekke fethi
D) Reci olayı
E) Ficar savaşı

B Kitapçığı
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A) Ebu Cehil bin Hişam
B) Ümeyye bin Halef
C) Utbe bin Rebia
D) Şeybe bin Rebia
E) Velid b. Muğire

A) Müşriklerin Peygamber Efendimize (sav)
davasından vazgeçmesi karşılığında mal, saltanat ve
başkanlık teklif etmeleri üzerine
B) Ebu Talib’in, baskılar sonucu Efendimiz(sav)’e,
"Beni de kendini de koru. Altından
kalkamayacağımız bu işi bana yükleme"sözünden
sonra
C) Müşriklerin, müslümanlarla dinleri yüzünden alay
ettikleri zamanda
D) Müslümanlara uygulanan boykotun ardından
E) Ebu Talib’in ölümünden sonra Peygamber
Efendimiz(sav)’i korumasız görüp baskıyı
arttırmalarından sonra

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Mute Savaşı
E) HuneynSavaşı

52. Peygamber Efendimiz (sav): "Güneşi sağ elime, ayı
sol elime verseler ben yine de davamı bırakmam"
sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

49. Peygamber Efendimiz(sav) ve sahabeler çok sıkıntılı
ve zorlu zamanlar olan savaşlarda dahi namaz
kılmayı terk etmemişlerdir. Namazsız bir İslam'ın
olamayacağını pratikleri ile bizlere öğretmişlerdir.
Ama bir savaşta çatışmaların aralıksız devam
etmesinden dolayı öğle, ikindi, akşam ve yatsı
namazlarını zamanında kılamamışlardır.

2016

53. Mekkeli müşrikler Ebu Talib’ten, yeğeni Hz.
Muhammed’i
himayesinde
tutmasını
bırakıp,
korumaktan vazgeçmesini istemiştir. Müşriklerin,
Efendimiz (sav)’i öldürmek için kendilerine teslim
etmesi karşılığında, Ebu Talib’e evlatlık edinmesi için
vermeyi teklif ettikleri genç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Utbe bin Rebia
B) Sad b. Hayseme
C) İkrime bin Ebu Cehil
D) Ümare bin Velid
E) Ka’b bin Eşref

2.KATEGORİ
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Yukarıdaki olayların hangisi veya hangilerinde
müslümanlar, kazandıkları savaş sonucunda
ganimet elde etmişlerdir?
A) I-III -IV
B) I-II-V
C) II- III-IV
D) II-III-V
E) III-IV-V

B Kitapçığı
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55. I. Bedir Savaşı
II. Uhud Savaşı
III. Hayber’in Fethi
IV. Huneyn Savaşı
V. Tebük Seferi

-----

A) İslam sadece savaş zamanında yayılmıştır.
B) Hudeybiye Antlaşması müslümanların aleyhine
sonuçlar doğurmuştur.
C) Hudeybiye Antlaşması 10 yıl sürmüştür
D) Barış zamanında İslam daha çok yayılmıştır.
E) Hudeybiye Antlaşması ile müslümanların
devletleşme süreci başlamıştır.

2016

56. Peygamber Efendimiz(sav) Hudeybiye’den Medine’ye
döndükten sonra Hicret’in 6. yılının sonunda çevre
ülkelerin hükümdarlarına İslam’a davet mektupları
gönderdi.
Peygamberimizin bu mektupları göndermesindeki
amacı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Kendi şahsi hâkimiyetini her tarafa yaymak
B) Askeri açıdan çevre ülkeleri kontrol altına almak
C) Evrensel İslam davetini her tarafa duyurmak
D) Çevre ülke hükümdarlarına korku salmak
E) Yeni yapacağı savaşlara zemin hazırlamak

-----

Yukarıdaki bilgilere göre ulaşılabilecek en doğru
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
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54. Hudeybiye Antlaşması’nın bazı maddeleri görünürde
Müslümanların
aleyhine
olmasına
rağmen
Peygamber Efendimiz(sav) barış ve huzur ortamının
faydalarını
öngörebildiğinden
antlaşmayı
imzalamıştır. Bu antlaşma sonrasında Arap
toplumları arasında İslamiyet hızla yayıldı. İslam’ın
yayılması öyle bir hızlandı ki antlaşmanın 2. yılında
İslam’a girenlerin sayısı o zamana kadar Müslüman
olanların sayısından daha fazla oldu.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

57. Bizanslılar ile müslümanlar arasında yüzyıllar boyu
sürecek olan silahlı mücadelenin başlangıcı olan
savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mute Savaşı
B) Beni Mustalik Gazvesi
C) Kadisiye Savaşı
D) Tebuk Savaşı
E) Beni Kureyza Savaşı

58. I-Hayber Yahudileri
II-Beni Kureyza Yahudileri
III-Beni Nadir Yahudileri
IV-Beni Kaynuka Yahudileri
Peygamber Efendimiz(sav), yukarıdaki Yahudi
kabileleriyle ihanet ve hilelerinden dolayı savaştı.
Yahudi kabileleri ile yapılan mücadelenin kronolojik
sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

2.KATEGORİ

A) III-II-IV-I
B) III-IV-II-I
C) IV-III-II-I
D) IV-II-III-I
E) II-III-IV-I
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A) 20 Nisan Pazartesi 571-8 Haziran Pazartesi 632
B) 21 Nisan Pazartesi 571- 7 Haziran Pazartesi 631
C) 20 Nisan Pazartesi 571-8 Haziran Pazartesi 630
D) 21 Nisan Pazartesi 571-7 Haziran Pazartesi 632
E) 22 Nisan Pazartesi 571-8 Haziran Pazartesi 634

63. I. Adaleti uygulamak
II. Emniyet ve asayişi sağlamak
III. Namaz kıldırmak
IV. İslam’ın yayılmasına çalışmak
Yukarıda
verilenlerden
hangileri
Peygamber
Efendimiz(sav)’in vazifelendirdiği valilerin görevleri
arasında yer alır?
A) I – II

B) I – IV
C) II – IV
D) I – II – IV E) I – II – III – IV

61. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz
(sav)’in dünyayı teşrifleri (doğumu) sırasında
meydana gelen mucizelerden biri değildir?
A) O gece yıldızlar yağmur misali döküldü. O ana
kadar görülmemiş bir yıldız kayması görüldü.
B) Yahudilerin uzun süre bekledikleri Ahmet
yıldızı doğdu.
C) Bütün melekler yeryüzüne indi.
D) Kabe’de bulunan putlar yerlere yıkıldı.
E) Doğu ile Batı’yı aydınlatan bir nur görüldü.

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) İfsad
B) Fitne
C) Akamet
D) Boykot
E) İnkar

-----

60. Peygambere iman eden ilk müslümanlar yaşadıkları
toplumun ileri gelen yöneticileri tarafından birçok
sıkıntıya maruz bırakılmışlardır. Bugün de
yeryüzünün farklı coğrafyalarında İslam düşmanları
tarafından müslümanları zor durumda bırakmak için
tüm insani ihtiyaçlarını engellemeye dönük yapılan
tutum ve davranışları en iyi açıklayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Hepsi varlıklı kişiler olup güçlü ailelerdendirler.
B) Güvenilir kişilerdir.
C) Genellikle gençlerdir.
D) Sır saklayabilenlerdir.
E) Putperestlik ve cahiliyenin sapıklıklarından
hoşlanmayanlardır.

62. Peygamber Efendimiz(sav)'in miladi takvime göre
doğum ve vefat tarihleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

59. Gizli davet döneminde İslamın tebliğ edildiği
kişilerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?

2016

64. Hılfu’l Fudul, Peygamber Efendimiz(sav)’in de üyesi
olduğu, zülme uğrayanların yanında yer alıp gasb
edilen hakların iadesi için güç birliği yapan bir
faziletliler hareketidir. Bu hareketin ortaya çıkışı
peygamberlik öncesi dönemdir.
Buna göre; günümüzde Hılfu’l Fudul hareketini
kendine örnek alan bir sivil toplum kuruluşu
aşağıdaki alanların hangisinde faaliyet göstermelidir?
A) İhtiyaç sahibi yoksullara maddi yardım ulaştırmak
B) Eğitimsiz kalmış toplum kesimlerini bilinçlendirmek
C) Yetimlerin maddi ve manevi destekçisi olmak
D) Zalimin karşısında, mazlumun haklarını savunmak
E) Öğrencilere danışmanlık ve rehberlik etmek

2.KATEGORİ

Sayfa 13

SİYER SINAVI

Mekke’de bu sıkıntıları yaşayan ve yaşatan
eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlış
verilmiştir?

Savaşı’nın

A) Uhud yenilgisi üzerine müşriklerin Medine’ye
saldırması
B) Mekkeli müşriklerin Medine’deki Yahudilere
yardım götürmek istemeleri
C) Müslümanlarla yapılacak olan bir savaş için
Mekke müşriklerinin hazırlık yapmaları
D) Medine’de kurulan Mescidi Nebevi’nin yıkılmak
istenmesi
E) Mekkeli müşriklerin Medineli Müslümanların
ticaret yapmasına engel olmaları

67. Peygamber Efendimiz(sav): “Allah’ın bereketiyle
yürüyün. Size müjdeler olsun ki, Allah iki taifeden
birini bana vaat etti. Vallahi sanki bu alanda
müşriklerin
öldürüldükleri yerlere bakıyor
gibiyim.” müjdesini hangi zafer için söylemiştir?
A) Mute Zaferi
B) Mekke’nin Fethi
C) Hendek Zaferi
D) Bedir Zaferi
E) Hayber Zaferi

B Kitapçığı

-----

Bedir

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

66. Aşağıdakilerden
hangisi
sebeplerindendir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Hz. Bilal – Ümeyye bin Halef
B) Habbab bin Eret – ÜmmüEnmar
C) Osman bin Affan – Hakem bin Ebu’l As
D) Enes bin Malik – Ukbe bin Ebu Muayt
E) Hz. Ebubekir – Utbe bin Rebia

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

65. Mustazaf Mekkeli müslümanlar İslamiyet’in ilk
yıllarında inançları uğruna birçok sıkıntı ve eziyet
görmüşlerdir.

2016

68. Peygamber Efendimiz(sav)'in Abdullah bin Cübeyr
komutasında Uhud Dağı’nın Ayneyn Tepesi’ne 50
okçuyu yerleştirmesi ve onlara kesinlikle yerlerinden
ayrılmamalarını söylemesine rağmen okçular yerlerini
terk etmiştir.
Okçuların yerlerini terk etmesinin temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonraki nesillere emre itaatin önemini,
yaşayarak göstermek istemeleri
B) Savaşı kazandıklarını düşünüp ganimetten
mahrum kalmak istememeleri
C) Halid b. Velid’in, okçulara arkadan saldırması
D) Okçuların müşriklerin komutanı olan Halid bin
Velid’den çekinmeleri
E) Okçuların müşriklerle savaşıp şehit olmak
istemeleri

69. Zeyd b. Harise Kelb kabilesine mensup bir çocuktu.
Eşkiyalar tarafından kaçırılıp köle olarak Hakim
b.Hizam’a satıldı. Hakimde onu Hz. Hatice’ye hediye
etmişti. Peygamber Efendimiz(sav) de onu azat etti.
Ailesi, Zeyd’in izini sürüp yerini öğrenince, yüklü
miktarda fidye ile gelip onu almak istediler.
Peygamber Efendimiz(sav) fidyesiz olarak tercih
yapmada
Zeyd’i
serbest
bıraktı.
Zeyd,
Peygamber(sav)’i ailesine tercih ederek, O'nunla
kalmayı ailesi ile gitmeye tercih etti.
Hz. Zeyd’in, tercihini Peygamber Efendimiz(sav)’den
yana
kullanmasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peygamber Efendimiz(sav)'in Mekke’nin en güçlü
ailesine mensup olması
B) Peygamber Efendimiz(sav)'in iyi bir tüccar olması
C) Peygamber Efendimiz(sav)'in, ona anne ve
babasından bile daha şefkatli ve merhametli bir
tutum sergilemesi
D) Peygamber Efendimiz(sav)’in, yakında Peygamber
olacağına dair işaretler görmesi
E) Mekke’ye alışması ve orada kendisine bir aile
düzeni kurmuş olması

2.KATEGORİ

Sayfa 14

SİYER SINAVI

Yukarıda
anlatılan
hangisidir?

gazve

aşağıdakilerden

A) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı yaptığı son
saldırı savaşıdır.
B) Hz. Peygamber, düşman ordusunun hazırlandığını
duyar duymaz gerekli önlemleri almış ve
hazırlıklara başlamıştır.
C) Müşriklerle Yahudilerin ittifakını siyasi dehası ile
bozan sahabe Nuaym b. Mesud’tur.
D) Bu savaşta ilk kez müslümanlara karşıArabistan’ın
dışından da saldırı olmuştur.
E) Hendek kuşatması 23 gün sürmüş, Müslümanlardan
6 kişi şehit olmuştur.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Zatu’r Rika Gazvesi
B) Ben-i Mustalik Gazvesi
C) Ben-i Nadr Gazvesi
D) Dümetü’l Cendel Gazvesi
E) Beni Kureyza Gazvesi

72. Hendek Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

70. Yahudi ve Kureyşlilerin tahrikiyle Gatafan’dan
Salebe oğullarıyla Ammar oğullarının Müslümanlara
saldırmak için toplanmaları üzerine düzenlenen
gazvedir.
Müşriklerin,
namaz
esnasında
Müslümanlara saldırmayı planladığı ancak durumun
vahiy ile Peygamberimize bildirilmesi ile bu gazve,
ilk korku namazının kılındığı gazve olmuştur.
Müslümanlar yaya olduklarından, yoldaki taş ve
dikenler, müslümanların ayaklarını parçalayıp
kendilerine büyük eziyet vermiştir.

2016

73. I. Hendek Savaşı’nda müslümanlara ihanetleri
sebebiylemüslümanların gazabına uğradılar.
II.Mallarını ve yurtlarını bırakarak Medine’den
çıkmayı kabul ettiler.
III.Kendileri hakkında hüküm vermek için ashaptan
Sad b. Muaz’ı seçtiler.

71. I.Peygamber Efendimiz(sav)’inyetim kalışı
II.Peygamber Efendimiz(sav)’inöksüz kalışı
III.Abdülmüttalib’in vefatı
IV.Peygamber Efendimiz(sav)’in sütanneye
verilişi
V.Ebu Talib’invefatı
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-I-II-III
C) I-II-III-V-IV
D) I-III-II-IV-V
E) I-IV-II-III-V

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

Beni Kureyza Gazvesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I-III

B) Yalnız III

C) I-II D) Yalnız I

E) II-III

74. Kadınlar için tesettür Hicret’in kaçıncı yılında
emrolunmuştur?
A) Hicret’in ikinci yılında
B) Hicret’in üçüncü yılında
C) Hicret’in dördüncü yılında
D) Hicret’in beşinci yılında
E) Hicret’in altıncı yılında

2.KATEGORİ

Sayfa 15

SİYER SINAVI

I. Himayesi altındakilere koruma alışkanlığı
kazandırır.
II. İnsana sorumluluk duygusu aşılar.
III.Kişiyi sabra ve tahammüle alıştırır.
Yukarıdakilerden
hangisi/hangileri
çobanlık
mesleğinin kazandırdığı olumlu özellikler arasında
gösterilebilir?
B) I-II

C) I-III

D) II-III

E) I-II-III

76. I. Müslümanlar dini, siyasi ve sosyal açıdan tanınmış
oldu.
II. Müşrik ve Yahudilerin Mekkelilerle ittifakı
bozulmuş oldu.
III.Medine yönetiminde,müslümanlaretkin söz
sahibi oldu.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Medine
Vesikası’nın sonuçlarındandır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Yalnız II

78. Aşağıdakilerden hangisi Haşim ve Muttalip oğullarına
karşı uygulanan boykotu yıkmak için; Ebu Cehil başta
olmak üzere Mekkeli müşriklere karşı mücadele edip
boykot kararının kaldırılmasını sağlayanlardan biri
değildir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

75. Birçok peygamber, hayatının bellibir döneminde
çobanlık yapmıştır. Peygamber Efendimiz(sav) de
belli bir dönem çobanlık mesleğini icra etmiştir.

2016

79. "Allah’ım! Gücümün zayıflığını, çaremin azlığını ve
insanlar arasında hakir görüldüğümü sana şikayet
ederim.Ey merhametlilerin en merhametlisi! Zayıfların
Rabbi Sen’sin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime
bırakıyorsun? Sen; beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman
eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin."
Peygamber Efendimiz(sav),bu yakarışı
verilen hangi olay sonrası yapmıştır?

aşağıda

A) Mekkeli müşriklerin uyguladığı boykot
B) Taif’te reddedilip taşlanması
C) Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’in vefatı
D) Mekke’den Hicret etmek zorunda bırakılması
E) Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza’nın şehit edilmesi

77. Aşağıdaki hangi olay neticesinde; müslümanlar,
Kureyş müşrikleri tarafından resmen tanınıp, siyasi
bir güç olarak kabul edilmişlerdir?
A) Medine Sözleşmesi
B) Bedir Savaşı
C) Hudeybiye Barış Antlaşması
D) Uhud Savaşı
E) Medine İslam Devleti’nin kurulması

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D )I-II E) I-II-III

A) Hişam bin Amr
B) Züheyr bin EbiÜmeyye
C) Mutim bin Adiy
D) Amr bin Rebia
E) Cübeyr bin Mutim

80. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz(sav)’in
kan dökülmesine karşı olduğunu ortaya koyan bir
kanıttır?
A) Mekke’nin Fethi hazırlıklarını gizli bir şekilde
yaparak, önlem alınmasını engellemesi
B) Medine çevresine seriyyeler göndermesi
C) Gençliğinde Hilfu’lFudul’ a katılması
D) Kabe'nin tamirinde Peygamber Efendimiz(sav)’in
hakem olarak seçilmesi
E) Savaşlardan önce iki tarafın yiğitlerinin çarpışması

2.KATEGORİ

Sayfa 16

SİYER SINAVI

A) Ebu Talip ve Hz. Hatice'nin vefat etmesi
B) Taif halkının kendilerine sığınan Peygamber
Efendimiz(sav)'i taşlayarak şehirden kovması
C) Müşriklerin işkence ve zulümlerinin artması
D) O dönemde çok sayıda şehit verilmesi
E) Sahabelerin Mekke'den hicret etmesi

A) Kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ ye çevrilmesi
B) Orucun farz kılınması
C) İlk kez Bayram Namazı kılınması
D) Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin evlenmesi
E) Mirasa ait hükümlerin bildirilmesi

83. İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlara yapılan büyük
zulüm ve haksızlıklara rağmen müşriklere karşı savaş
izni verilmedi. Ancak müslümanlar Medine’ye hicret
ettikten kısa süre sonra, Mekke müşriklerine karşı
savaş izni verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi savaşa izin verilmesinin
sebeplerinden değildir?
A) İslam topraklarını yabancılardan korumak
B) İşkence yapan Mekkelilerden intikam almak
C) İnsan hakları ve din hürriyetini güvence altına
almak
D) İslam davetini güvence altına almak
E) Anlaşma bozanları ve hainlik yapanları
cezalandırmak

B Kitapçığı

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

yılında

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

82..Aşağıdakilerden hangisi hicretin 2.
meydana gelen olaylardan biri değildir?

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

81. Boykot'un sona ermesinden sonraki döneme
"Hüzün Yılı" denmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

2016

84. Birçok müşrik grubun birleşerek Müslümanlara
saldırma planlarını Peygamber Efendimiz(sav)
duyunca, konu ile ilgili sahabesi ile istişarede bulundu.
Sonuçta, Medine’de kalıp hendek kazılarak savunma
savaşı verme fikrinde karar kılındı. Hendek kazılarak
savunma metodu İranlılar tarafından kullanılan bir
savaş taktiği idi. Zaten Peygamberin ashabıyla
istişaresinde hendek fikrini ortaya atan sahabe de İran
asıllı Selman-ı Farisi idi.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Peygamber Efendimiz(sav) sadece Arapların
görüşüne başvurmuştur.
B) Peygamber Efendimiz(sav) taarruz savaşı yöntemi
uygulamıştır.
C) Peygamber Efendimiz(sav) istişareye önem
vermiştir.
D) Peygamber Efendimiz(sav) savaş öncesi müşriklerle
antlaşma yapmıştır.
E) Hendek Savaşı’nda müslümanlar yenilmiştir.

85. Peygamber Efendimiz(sav)'in zekât tahsil etmek veya
ganimet-cizye gibi devlet gelirlerini tahsil için
görevlendirdiklerine ne ad verilirdi?
A) Amil

B) Kadı
D) Muhtesip

C) Vali
E) Emir

86. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicretin 1.yılında
meydana gelen olaylardan değildir?
A) Peygamber Efendimiz(sav)’in Hz.Aişe
annemizle olandüğünü
B) Selman-i Farisi’nin müslümanoluşu
C) Müslümanların düşmanlarıyla savaşmalarına izin
verilmesi
D) Hz. Hamza komutasında Sifü-l Bahr Seferi’nin
yapılması
E) Bedir Savaşı’nın yapılması

2.KATEGORİ

Sayfa 17

SİYER SINAVI

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda adı
gazvelerin ortak yönlerinden biri değildir?

geçen

90. I- Habeşistan’a Hicret
II- Hüzün Yılı
III- Hudeybiye Antlaşması
IV-Mekke'nin Fethi
V- İsra ve Miraç olayı
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-II-III- V-IV
B) II-III-I-IV-V
C) I-V-IV-III-II
D) II-III-V-I-IV
E) I-II-V-III-IV

A) Kız alıp vermek yasaktı.
B) Peygamberi öldürülmek üzere teslim edinceye
kadar devam edecekti.
C) Boykot uygulananlara mal alım-satımı yasaktı.
D) Boykot uygulananlarla konuşmak yasaktı.
E) Boykot sadece müslümanlara yönelikti.

89. Hendek Savaşı sırasında yeni müslüman olup
Peygamber Efendimiz (sav)’in yanına gelerek,
Efendimiz (sav)’den aldığı talimat doğrultusunda
yahudi- müşrik ittifakını bozmayı başaran sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzeyfe bin Yeman
B) Nuaym bin Mesud
C) Nevfel bin Haris
D) Abdullah bin Suheyl
E) Ebu Seleme

B Kitapçığı

-----

Müşriklerin İslam’ı yok etmek adına uyguladıkları
boykotun
yaptırım
kararlarıyla
ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

88. Bazı Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinden
sonra hırçınlaşan Mekkeli müşrikler, Müslümanları
topluca ortadan kaldırma planı yapmış ve ortak bir
metne imza atarak boykot kararı almışlardır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Her üçü de Bedir Savaşı ile Uhud Savaşı arasında
gerçekleşmiştir.
B) Üç gazvede de komutan Peygamberimiz(sav)’dir
C) Her üçünde de saldırı haberi asılsız çıkmıştır.
D) Üçünde de düşmanla sıcak çatışma
yaşanmamıştır.
E) Her üçü de müşriklere karşı düzenlenmiştir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

87. I. Karkanatü’l Küdr Gazvesi
II. Sevik Gazvesi
III.Furü Gazvesi

2016

91. Hudeybiye antlaşması gereğince Mekkeli müşriklerin
izni olmadan müslüman olup Medine’ye gelenler,
onlara geri verilecekti. Ancak olağanüstü cesaret ve
yiğitlik timsali olan iki sahabe Medine’ye gelmedi.
Müşriklerin ticaret kervanına baskınlar yaparak
müşrikleri bu isteklerinden vazgeçirdiler. Müslüman
olan Mekkelilerin rahat bir şekilde Medine'ye
gelmelerini sağladılar.
Bu iki kahraman sahabe aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Ebu Umeyye ve Ebu Cendel
B) Ebu Cendel ve Ebu Basir
C) Ebu Hanzala ve Ebu İyas
D) Ebu Basir ve Usame
E) Ebu Umare ve Ebu Talha

92. Aşağıdaki kavramların hangisinin anlamı yanlış
verilmiştir?
A) İsmet: Bağlılık ve sadakat
B) İfk : Bir şeyi tersine çevirmek
C) Ahzab : Gruplar, hizipler
D) Rıdvan Biati : Öfke yemini
E) İsra: Gece Yürüyüşü/Yolculuğu

2.KATEGORİ

Sayfa 18

SİYER SINAVI

Ey Müslüman! Kimi zaman Erkam’ın evinde, kimi
zaman Mescid-i Nebi’de, oturmalısın Peygamberin
dizinin dibinde. Bir de O’ndan dinlemelisin Kur’an’ı.
Bir yanın Mus’ab olmalı, kapı kapı dolaşmalısın. Bir
yanın Hamza, bir yanın Ömer olmalı, ezilenler
seninle güç bulmalı. Ebu Zer olmalısın kimi zaman,
tüm dünyan sırtında taşınmalı. O söylemişse
doğrudur demelisin, O’nun sözlerine itibar
etmeyenlere karşı, Sıddık gibi.
Tehlike sardıysa dört bir yanı, çekinmeden
girmelisin ölüm yatağına. Hele biri meydan okudu
mu, karşılıksız kalmamalı cüreti ve bildirmek için
haddini, atılmalısın meydanlara, Ali Haydar gibi.
Yürüdüğün yolda deniz olsa karşına çıkan, tereddüt
etmeden dalmalısın Muaz’ın oğlu gibi. Öyle bir
atmalısın ki oklarını, “Anam babam sana feda olsun”
sözü yankılanmalı semada. Bilal’in direnişini,
Habbab’ın iniltisini ekle, Sümeyye’nin ve Yasir’in
kanından da biraz. İbniMesud’un haykırışını ve
Fatıma’nın gözyaşlarını kat bir de. Kat ki anlam
bulsun hayat.
Kalkmalısın ey Müslüman! 21. asrın başından
Peygambere atılan taşlara siper ol ki artık
incinmesin Peygamber. Kalk ey Müslüman! Zamanın
Huneyn’lerinde dönüp gidenlerin ardından seslen o
gür sesinle. Resulullah burada! Gelin toplanın ve
birleşin diye
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A) Asr-ı Saadet modelleri günümüze taşınmalı ki,alemi
İslam’ı saran kara bulutlar yerini güneşe bıraksın.
B) Hemen her sahabenin özdeşleştiği ve örnek
alınması gereken önemli bir özelliği vardır.
C) Dağılıp gruplara ve hiziplere bölünen
ümmet, Muhammedî sevdaetrafında birleşmelidir.
D) Günümüzde, İslam’ı kalplerden çıkarıp kovmak için
yapılan her şey, manen Allah Resulü’nü
taşlamaktır.
E) Kur’an tek başına, doğruya erişmenin, her türlü
sapkınlıktan kurtulmanın tek ve biricik yoludur.

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Ortadoğu yanıyor, ümmet mahzun yine.Eller açılmış
semaya, gözyaşları eşlik ediyor duaya. Ya Rab! Yok
mudur bir necat kapısı, kurtuluş ne zaman? Ve on
dört asır evvelinden gelen cevap yankılanır…

-----

94. ve 95. sorular aşağıda verilen paragrafa göre
cevaplandırılacaktır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Muharrem B) Recep
C) Şaban
D) Zilkade
E) Zilhicce

94. Yukarıda verilen okuma parçasından aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

93. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri
değildir?

2016

95. Yukarıda verilen okuma parçası esas alındığında,
siyer okurken dikkat edilmesi gereken en önemli
husus aşağıdakilerden hangisidir.
A) Siyer sadece okunmakla kalmamalı, tüm
örnekliğiyle hayata yansıması gereken bir Kur’an
ahlakı olarak anlaşılmalıdır.
B) Siyer okurken, sahabeler yakından tanınmalı ve en
önemli özellikleri mutlaka bilinmelidir.
C) Sahabelerin İslam davası uğrunda yaşadığı zorluklar
hiçbir zaman unutulmamalıdır.
D) O gün yaşanan sıkıntılardan sonra, bugün ümmetin
içine düştüğü halden kurtulması için çokça dua
edilmelidir.
E) Siyer, her müslümanın daima okuması ve elinden
hiç düşürmemesi gereken kitapların başında yer
almalıdır.
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A) Yalnız I B) Yalnız-III

C) I-II D) II-III E) I-II-III

97. Ebu Süfyan’a, “Muhammedin arkadaşlarının onu
sevdiği kadar, insanlardan hiç birinin bir başka
kimseyi sevdiğini görmedim” sözünü söyleten
durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Revaha
B) Cafer b. EbiTalib
C) Mus’ab b. Umeyr
D) Osman b. Affan
E) Halid b. Velid

100. Hudeybiye

Antlaşması’nın bir sonucu olarak, biri
müslümanlarla ve diğeri de müşriklerle ittifak kuran
kabileler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beni Kaynuka - Esed
B) Huzaa - Beni Bekir
C) Eslem - Huzeyl
D) Sakif - Beni Nadir
E) Beni Bekir - Esed

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz
(sav)’in gönderdiği elçileri seçerken, elçilerde
aradığı özelliklerden biri değildir?
A) Savaş kabiliyeti
B) Ahlak güzelliği
C) İkna gücü
D) Güzel konuşma
E) Dürüstlük
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98. Peygamber

Efendimiz(sav) hicretin 6. yılının
sonlarında evrensel İslam davetini her tarafa
duyurmak amacıyla, çevre ülkelerin hükümdarlarına
elçiler vasıtasıyla İslam’a davet mektupları gönderdi.

2016

99. Mute Savaşı’na başlamadan önce, düşman sayısının
çokluğu üzerine, durumu Efendimiz’e (sav) bildirip
destek isteme gibi fikirler ortaya atılmıştır. Bu fikirler
karşısında, “Kendileri açısından asker, silah ve binek
sayısının önemli olmadığını, savaşmak gerektiğini, ya
zafer kazanacaklarını yada şehadete ulaşacaklarını”
dile getirip savaş kararına etki eden sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?

-----

A) Zeyd’in Efendimiz’i, Taif’te taşlanırken koruması
B) Talha bin Ubeydullah’ın Efendimiz(sav)'e Uhud’da
siper olması
C) Sahabenin Efendimiz’e (sav),"Anam babam sana
feda olsun" demesi
D) Reci olayında yakalanan Zeyd bin Dessine’nin
işkence altındaki sözleri
E) Bir-i Maune Olayı ve sahabelerin şehit edilmesi

-----

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hudeybiye
Barış Antlaşması’nın şartlarındandır?
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96. I. Müslümanlar Kabe’yi ziyarete 3 yıl sonra
gelebilecek
II. Müslümanlar bu sene Mekke’ye giremeyecek
III. Antlaşma 10 yıllık süre için geçerli olacak
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SİYER SINAVI

2.KATEGORİ

SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!
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