1.

Gerçek müslüman insanların
………………………. ve ………………………….
güvende olduğu kimsedir.

3.

Yukarıdaki hadiste noktalı yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

“Peygamber Efendimize (sav) on yıl
hizmet ettim. Yanlış yaptığım bazı işlerde
bir defacık bile bana surat asmadı, beni
azarlamadı ve hoşuna gitmeyen hiçbir şey
için bana öf bile demedi.”
Yukarıdaki sözlerin sahibi olan ve
Peygamberimizin (sav) çocuklara karşı
insanların en şefkatlisi olduğunu
söyleyen sahabe kimdir?

A) Elinden / Dilinden
B) Elinden / Gözünden
C) Dilinden / Sözünden
D) Elinden / Ayağından

A) Hz. Zeyd
B) Hz. Ali
C) Hz. Enes
D) Hz. Cafer

2.

Sahabelerden biri “Ben burada
Peygamberimizin (sav) yanında olmama
rağmen, onu birkaç saat görmezsem
dünyam kararıyor, ne yaptığımı
bilemiyorum. Yarın cennete girsem bile
Peygamberimiz (sav) orada başka
peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle yüce
makamlarda beraber olacak, ben onunla
olamayacağım….” dedi.

4.

Bu sahabeyi duyan Peygamber
Efendimizin (sav), verdiği cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merhamet etmeyene merhamet
edilmez.
B) Kişi sevdiği ile beraberdir
C) Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.
D) Bizi aldatan bizden değildir.

A Kitapçığı

1. KATEGORİ

Aşağıdakilerden hangisi camiye gitmek
ve cemaatle namaz kılmanın önemini
anlatan hadislerden biri değildir?
A) Cemaatle kılınan namaz, tek başına
kılınan namazdan yirmi yedi derece
daha faziletlidir.
B) Yiyiniz, içiniz, giyininiz. Fakat bunları
yaparken israfta bulunmayınız.
C) Kim sabah-akşam camiye gelirse, her
gidiş gelişinde Allah-u Teala o kimseye
cennetteki ikramını hazırlar.
D) Bir kimsenin bulunduğu yer, camiye ne
kadar uzak ise namaza giderken o
kadar fazla sevap kazanır.
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5.

Bir sahabe, Peygamber Efendimize (sav)
sordu:

7.

-Ya Rasulullah! Kime iyilik edeyim?
-…………..
-Sonra kime iyilik edeyim?
-…………..
-Sonra kime iyilik edeyim?
-…………..
-Sonra kime iyilik edeyim?
-…………..

Kur’an-ı Kerim hangi ayda inmeye
başlamış ve kaç yılda tamamlanmıştır?
A) Ramazan ayı - 13 yıl
B) Muharrem ayı - 23 yıl
C) Recep ayı - 13 yıl
D) Ramazan ayı - 23 yıl

Peygamber Efendimizin (sav) yukarıdaki
sorulara sırasıyla verdiği cevaplar
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Babana / Babana / Babana / Annene
B) Annene / Babana / Amcana / Halana
C) Annene / Annene / Annene / Babana
D) Babana / Annene / Teyzene / Dayına

6.

8.

Okçuların, okçular tepesini terk
etmesinden dolayı müslümanların
bozguna uğradıkları savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimiz (sav) bu tekliflerini
neden kabul etmedi?
A) İnsanlar arasında hükmedince adaletle
hükmederdi.
B) Yahudilerin yalancı olduklarını
biliyordu.
C) Yahudilerin Müslüman olmalarını
istemiyordu.
D) Bu işi kendi görevi olarak görmüyordu.

A) Hendek
B) Bedir
C) Mute
D) Uhud

A Kitapçığı

Yahudilerin ileri gelenleri,
Peygamberimize (sav) gelerek
anlaşamadıkları bazı insanlar aleyhinde
(kendilerini kayırarak) hüküm vermesini
istediler. Eğer bunu yaparsa Müslüman
olacaklarını söylediler.

1. KATEGORİ
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9.

Peygamber Efendimiz (sav), “Üç kimsenin
duası makbuldür, bunların kabul edilişinde
şüphe yoktur.” demiştir.

11. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı ………………. ve
onu ………………….inizdir.”

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere
aşağıdaki kelimelerden hangisi
getirilmelidir?

A) Zulme uğrayanın duası
B) Misafirin duası
C) Çocuğun babasına duası
D) Ana babanın çocuklarına duası

A) Öğrenen - Öğreten
B) Okuyan - Yazabilen
C) Öğrenen - Yazabilen
D) Yazabilen - Öğreten

12. Müminin, mümin üzerinde altı hakkı
vardır. Peygamber Efendimizin (sav)
hadisine göre aşağıdakilerden hangisi bu
altı haktan biri değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimizin (sav) yalan ile ilgili
hadislerinden biri değildir?
A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
B) Kişiye yalan olarak, her duyduğunu
anlatması yeter.
C) Bir mümin asla yalancı olamaz.
D) İnsanları güldürmek için yalan yanlış
konuşan kimsenin vay haline!
A Kitapçığı

1. KATEGORİ

A) Hasta olduğunda onu ziyaret etmek
B) Karşılaştığında ona selam vermek
C) Anne ve babasına hürmet etmek
D) Yanında da olsa, uzakta da olsa iyiliğini
istemek
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13. Peygamber Efendimizin (sav) hicretten
sonra Medine’ye vardığında yaptığı ilk iş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir mescid inşa etmek
B) Müşriklerle savaşmak
C) Müslümanlar arasında kardeşlik
ilan etmek
D) Yahudiler ile anlaşmalar yapmak

15. Bir gün Peygamberimizi (sav) görmek
isteyen yaşlı bir adam geldi. Ona yer
açmakta cemaat biraz ağır davranınca,
Peygamberimiz (sav) orada bulunanlara
aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?
A) Küçüğümüze merhamet etmeyen,
büyüğümüze saygı göstermeyen bizden
değildir.
B) Allah’ın kullarının kalplerine
yerleştirdiği merhamettir ve Allah,
ancak merhametli kullarına rahmet
eder.
C) Ben sizlere yük olsun diye
gönderilmedim. Ben ancak rahmet
olarak gönderildim.
D) Bir kimse yumuşak davranmazsa,
hayırdan da mahrum kalır.

14. Bir gün yaşlı bir kadın Peygamberimize
(sav) gelerek, Cennete girmek için
kendisine dua etmesini istedi. Bunun
üzerine Peygamberimiz (sav), “Yaşlı
kadınlar Cennete giremez! diye ona takıldı”
Peygamberimiz (sav) bu sözü ile
aşağıdakilerden hangisini anlatmak
istemiştir?

16. Peygamberimiz (sav), hicret edip
Medine'ye geldiği zaman, Yahudilerle
anlaşma yapmıştı. Onlar ise, bir
Müslüman kadının örtüsüne el atıp alay
ettiler ve bir Müslüman’ı şehit ettiler.
Böylece anlaşmayı bozdular.

A) Cennete girmek için yaşlanmamak
gerektiğini
B) İnsanlar cennete genç yaşlarında
olacağını
C) Kadınlar yaşlanınca çok huysuz olduğunu
D) Dua isteyen kadının günahının çok
olduğunu
A Kitapçığı

1. KATEGORİ

Peygamber Efendimiz (sav) ile yaptıkları
anlaşmayı bozdukları için Medine’den
çıkarılan bu yahudi kabilesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beni Kurayza Yahudileri
B) Beni Kaynuka Yahudileri
C) Beni Nadr Yahudileri
D) Beni Hayber Yahudileri
Sayfa 4

17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimize (sav) verilen en büyük
mucizedir?

19. Peygamber Efendimiz (sav), şöyle
buyurmuştur: "Muhakkak ki kıyamet
günü ümmetim .............. izlerinden dolayı
el, yüz ve ayaklarında nurlar parlayarak
çağırılır. Sizden kim nurunu çoğaltabilirse
çoğaltsın."

A) Miraç’a çıkması
B) Ay’ın ikiye yarılması
C) Kur’an-ı Kerim
D) Göğsün yarılması

Hadis-i Şerife göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Namaz
B) Parmak
C) Abdest
D) Hac

18. Kul …………………………. zaman, yaptığı şeyin
kötü kokusundan melek ondan tam bir mil
(1600 metre) uzaklaşır.

20. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle
buyurmuştur: “İnsanoğlu öldüğü zaman
bütün amellerinin sevabı sona erer. Yalnız
şu üç şey bunun dışındadır…”
Aşağıdakilerden hangisi bu üç şeyden biri
değildir?

Yukarıdaki hadiste noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İstifade edilen ilim
B) Sadaka-i cariye
C) Namaz
D) Hayırlı evlat

A) Yalan söylediği
B) Cimri davrandığı
C) Korkak davrandığı
D) Küfürlü konuştuğu
A Kitapçığı

1. KATEGORİ
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21. Hz. Cebrail her yıl Ramazan ayında, her
gece gelir, Ramazan’ın sonuna kadar
Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizle (sav)
karşılıklı okurlardı.

23. Peygamber Efendimizin çok sevdiği ve
daima kullandığı özel koku
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sükte
B) Sütre
C) Suffe
D) Surre

Peygamber Efendimiz (sav) ve Hz.
Cebrail’in Kur’an-ı Kerim’i bu şekilde
okumalarına verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mahfil
B) Mukaddes
C) Mukabele
D) Menkıbe

22. Peygamber Efendimizin (sav) Hz. Hasan’ı
öptüğünü gören Akra ibni Habis, ‘’Benim
on çocuğum var. Onlardan hiçbirini
öpmedim.’’ dedi. Bunun üzerine
Peygamberimiz (sav) Akra’ya ne cevap
vermiştir?

24. Peygamber Efendimiz (sav), “Üç şey vardır
ki bunlar kimde bulunursa, o kişi imanın
tadını almıştır.” buyurmuştur.

A) Babasından sevgi görmeyen,
sevgi gösteremez.
B) Merhamet etmeyene
merhamet edilmez.
C) Her çocuk Hasan gibi değildir ki öpülsün.
D) Sen de çocuklarını öpmelisin.

A Kitapçığı

1. KATEGORİ

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) Allah ve Resulünü her şeyden
fazla sevmek
B) İnsanları ancak Allah için sevmek
C) Mallarını Allah yolunda harcamak
D) Ateşe atılmayı çirkin gördüğü gibi
küfre dönmeyi çirkin görmek
Sayfa 6

25. Kendi kendine konuşurken; “Sen cahili bir
hayatın karanlıklarında gezerken, onun
sayesinde hidayete erdin. Sen şimdi onu
kendinden daha çok sevmeyecek misin?
Seni İslam gibi büyük bir şeref ile
şereflendiren Peygamber Efendimizi (sav)
her şeyden çok sevmelisin!” dedikten
sonra Peygamber Efendimize giderek onu
nefsinden de fazla sevdiğini söyleyen
kimdir?

27. Bir yolculuk esnasında biri bir kuşun
yumurtalarını aldı. Anne kuş etrafta ötüp
çırpınınca, Peygamberimiz (sav): “Kim
bunun yumurtalarını yuvasından alarak
ona zulmetti.” diye sordu.
Sahabelerden biri : “Ben yaptım.” deyince;
Peygamberimiz (sav): “Kuşa merhamet et!
Onları aldığın yere koy” buyurdu.

A) Hz. Ömer (ra)
B) Hz. Ebubekir (ra)
C) Hz. Osman (ra)
D) Hz. Ali (ra)

Başka bir zaman, sahabelerden biri
Peygamberimize (sav); “Hayvanlara iyilik
etmede bize mükafat var mı?” diye
sorunca cevap olarak; “Canlı her hayvan
için mükafat vardır.” diye buyurdu.
Bu iki olaya göre;

26. Peygamber Efendimiz (sav) bir bağda
gezerken çok zayıf, yorgun bir deve gördü.
Sonra oradakilere devenin sahibini sordu.
Bir müslümana ait olduğunu öğrenince,
Peygamber Efendimiz (sav) ona ne
söylemiştir?
A) Bu hayvan hakkında Allah’tan
korkmuyor musun?
B) Bu deve hastalıktan mı böyle zayıfladı?
C) Deveye yem alacak paran mı yok?
D) Deveyi satmak istersen parasını
fazlasıyla veririm.

A Kitapçığı

1. KATEGORİ

1. Peygamberimiz (sav) hayvanlara zarar
verenleri uyarmıştır.
2. Temizlik imanın yarısıdır.
3. Hayvanlara iyilik yapanlara da Allah
katında mükafat vardır.
4. Peygamberimiz (sav) hayvanlara
merhametli davranmamızı istemiştir.
Yukarıdaki sonuçlardan hangileri
çıkarılabilir?
A) 1,3
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 1,2,3,4
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28. Tebük Savaşı’na hazırlık yapılıyordu.
Ordunun ihtiyaçları için insanlardan
yardımcı olmaları istenmişti. Sahabelerden
biri gece boyunca çalıştı ve iki avuç hurma
kazandı. Bunların bir avucunu ailesine,
diğerini Peygamberimize (sav) götürdü.

30. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimizin (sav) uykudan uyandığında
yaptığı duadır?
A) Bizi öldürdükten sonra dirilten
Allah’a hamd ederim.
B) Gecenin şerrinden sabahın aydınlığına
kavuşturan Allah’a hamdolsun.
C) Ey Allah’ım! Beni bir sabaha daha
kavuşturduğun gibi cennete de
kavuştur.
D) Allah’ım beni, annemi, babamı ve
bütün Müslümanları koru.

Yukarıda kendisinden söz edilen sahabe
kimdir?
A) Ebu Ukayl
B) Ebu Cafer
C) Ebu Ubeyde
D) Ebu Said

31. “Şüphesiz ki Ey Peygamber! Onların
söylediklerinin seni üzmekte olduğunu
biliyoruz. Aslında onlar seni
yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıktan
açığa Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.’’
(En’am Suresi, 33)
29. Aşağıdakilerden hangisi yeme - içme
adabından değildir?

Yukarıdaki ayet hangi İslam düşmanı için
indirilmiştir?

A) Suyu içerken üç defa nefes almak
B) Besmele çekerek yemeğe başlamak
C) Sağ elimizle yemeğe başlamak
D) Yemekte kusur aramak

A Kitapçığı

A) Ebu Leheb
B) Ebu Cehil
C) Ebu Süfyan
D) Ümeyye bin Halef

1. KATEGORİ
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32. Öncelikli selam verme konusunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. 1. Namazdan sonra tesbihat yapmak
sünnettir.
2. En önemli ibadet namazdır.
3. Bütün ibadetlerin özü namazdır.
4. Namaz sonrası tesbihatta otuz üçer
defa “ Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahu
Ekber” okunur.
5. Namaz en büyük zikirdir.

A) Duran yürüyene selam verir.
B) Az olanlar çok olanlara selam verir.
C) Küçük büyüğe selam verir.
D) Yürüyen oturana selam verir.

Namazla ilgili yukarıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4,
C) 1, 3 ,4 ,5
D) 1, 2, 3, 4, 5

33. Hurmalık bakımından Medine'nin en
zengini idi. En sevdiği malı ise Beyruha
hurmalığıydı." Sevdiğiniz şeylerden Allah
yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu
hakkıyla bilir.” ayeti inince bu sahabe Hz.
Peygamberin (sav) yanına giderek; “Ya
Resulullah benim en sevdiğim Beyruha'dır.
Artık o Allah için sadakadır.” dedi.

35. Kıyamet gününde Allah’ın huzurunda
insanların en kötüsü kimlerdir?
A) Temizliğine dikkat etmeyip,
dağınık ve kirli elbiseler giyenler
B) Hayvanlara kötü davranıp eziyet
edenler
C) Bir kısım insanlara başka türlü,
diğerlerine başka türlü konuşan
ikiyüzlü insanlar
D) Hastalandığı zaman mümin kardeşini
ziyaret etmeyen kimseler

En çok sevdiği hurma bahçesini Allah
yolunda harcayan bu değerli sahabe
kimdir?
A) Ebu Ubeyde Bin Cerrah
B) Hz. Ebubekir
C) Abdurrahman Bin Avf
D) Ebu Talha

A Kitapçığı

1. KATEGORİ
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36. Bir sahabe Peygamber Efendimize (sav):
“Ey Allah’ın Resulü, anne ve babamın
vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma
imkânım var mı, ne ile onlara iyilik
yapabilirim?” diye sormuştur.

38. “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar
bulunmayan kimse ………………………
benzer.’’
Yukarıda verilen hadiste noktalı yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Peygamber Efendimizin (sav), bu soruya
cevap olarak aşağıdakilerden hangisini
söylememiştir?

A) Harap eve
B) Batmış gemiye
C) Kokusuz güle
D) Yırtık elbiseye

A) Onlara dua et.
B) Onlar için Allah’tan günahlarının
affedilmesini iste.
C) Onları çok sev ve sakın öf bile deme.
D) Anne ve babanın akrabalarını ziyaret et.

37. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Haşim
ve Muttalip oğullarına uyguladıkları
boykot maddelerinden biri değildir?
A) Onlara kız verilmeyecek ve onlardan
kız alınmayacak.
B) Onlara bir şey satılmayacak ve
onlardan bir şey satın alınmayacak.
C) Onlarla oturulmayacak,
konuşulmayacak, görüşülmeyecek.
D) Onların Kâbe’de ibadet etmelerine
izin verilmeyecek.

A Kitapçığı

39. “Önce ……………… almalı, sonra Allah’a
………………. etmeliyiz”.
Yukarıdaki boşluklara gelecek en uygun
kelimeler aşağıdakilerden hangileridir?
A) Abdest - tevekkül
B) Gönül - yardım
C) Tedbir - tevekkül
D) Abdest - İnfak

1. KATEGORİ
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40. Bir Cuma günü insanların işlerini bırakıp
kirli ve terli elbiselerle mescide gelmeleri
ve mescide kötü koku yayılması üzerine
Peygamber Efendimizin (sav) onlara
söylediği söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evde namazınızı kılsaydınız
daha iyi olurdu.
B) Camiye gelmeseydiniz daha iyi olurdu.
C) Koku sürünseydiniz daha iyi olurdu.
D) Yıkanıp gelseydiniz daha iyi olurdu.

42. Peygamber Efendimiz (sav) Bedir Savaşı
öncesi ashabına danışmıştı. ’Ey Ashabım!
Yüce Allah ikisinden birisini bana vadetti.
Ya kervan ya Kureyş ordusu! Kureyş
ordusu Mekke’den çıkmış size doğru
geliyor! Ne dersiniz? Size kervan mı yoksa
Kureyş ordusu mu daha iyidir?’’ dedi.
Bir sahabe ; ‘’Ya Resulallah! Biz sana iman
ettik. Seni dinlemek ve itaat etmek üzere
sana kesin söz verdik. Ya Resulallah! Sen
istediğini yap! Seni hak peygamber olarak
gönderen Allah’a yemin ederim ki, sen
bize şu denizi gösterip dalsan seninle
birlikte biz de dalarız. İçimizden hiç kimse
geri kalmaz!’’ dedi.
Verilen bu paragrafa göre
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

41. Aşağıdakilerden hangisi Allah için malının,
parasının sadakasını vermenin dışındaki
sadaka çeşitlerinden biri değildir?

A) Peygamberimiz (sav), sahabelerinden
bir tercihte bulunmalarını istemiştir.
B) Bedir Savaşı öncesinde Müslümanlar
Kendi aralarında konuşmuşlardır.
C) Peygamberimizin (sav) vereceği her
karara sahabeler de uyacaktır.
D) Müslümanların çoğu savaşmayı
değil kervanı istemektedir.

A) Bir Müslümana tebessüm etmek
B) Allah için ağlamak
C) Namaza gitmek için atılan her adım
D) Güzel söz söylemek

A Kitapçığı

1. KATEGORİ
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43. Peygamber Efendimiz (sav), peygamberlik
ile görevlendirildikten sonra, aşağıdaki
ayetlerden hangisinin emri ile Safa
Tepesi’ne çıkarak Kureyş topluluğuna
seslendi.

45. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
(sav) konuşma adabından biri değildir?
A) Hiç kimsenin sözünü kesmezdi.
B) Vurguladığı sözü sadece bir kere
söylerdi.
C) Tane tane konuşurdu.
D) Gereksiz yere konuşmazdı.

A) En yakın akrabalarını İslam’a davet et!
B) Bundan böyle elbiseni temiz tut!
C) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!
D) Rabbinin nimetlerini anlat!

46. Hz Cebrail’in, Kur’an ayetlerini baştan
sona okumak için o yıl iki kez gelmesi
Peygamberimizin (sav) vefatının
yaklaştığını gösteriyordu.
Kızına şöyle seslendi: “Ey Ümmü Gülsüm
Allah’a karşı saygıda kusur etme ve sabırlı
ol. Ailemden ilk bana kavuşacak olan
sensin.”
Nitekim Medine’de vefat eden Peygamber
Efendimizden (sav) yaklaşık 6 ay sonra
vefat edip babasına kavuştu.

44. Kur-anı Kerim ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yüce Allah tarafından Hz. Cebrail
aracılığıyla Peygamber Efendimizin
(sav) kalbine vahyedilen Allah’ın
kelamıdır.
B) Peygamber Efendimize (sav), ayetler
inince vahiy katiplerine yazdırırdı.
C) Kur-an’ı Kerim’i okuyan kim olursa olsun
doğru yolu bulur ve Allah’a iman eder.
D) Kur’an ile amel edenlerin Allah katındaki
dereceleri yüksektir.

A Kitapçığı
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Yukarıda anlatılan olayda altı çizili
ifadelerle ilgili nasıl bir değişiklik yapılırsa
yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) Medine yerine Mekke yazılmalı.
B) Ümmü Gülsüm yerine Fatıma yazılmalı.
C) 6 ay yerine 6 sene yazılmalı.
D) Cebrail yerine Azrail yazılmalı.

Sayfa 12

47. Etrafındakilerin “Ya Resulallah, siz de şaka
yapar mısınız?” sorusuna Peygamber
Efendimizin (sav) cevabı ne olmuştur?
A) Karşıdaki insanı kırmamak şartıyla
herkes istediği gibi şaka yapabilir.
B) Şaka, şeytanın oyunlarından biridir.
Zamanla insanı yalana alıştırır.
C) Evet, ben de şaka yaparım. Fakat şaka
yaparken bile sadece hakikati söylerim.
D) İnsan bir gün mutlaka ölecektir. Öyleyse
şaka yapmak doğru değildir.

49. Medine'ye hicret eden fakir
Müslümanların barınması için mescidin
bitişiğinde bir gölgelik yapıldı. Burası aynı
zamanda günümüz yatılı eğitim
kurumlarına benzeyen bir eğitim
yuvasıydı.
Burada barınanlara verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ashab-ı Safa
B) Ashab-ı Suffe
C) Ashab-ı Merve
D) Ashab-ı Kehf

50. Medine’de Yahudilere ait bir pazaryeri
vardı. Ancak Peygamberimiz (sav),
Müslümanlara ayrı bir çarşı ve pazaryeri
yapmak istedi.
48. Yahudi alimlerinden biri olan ve
Peygamber Efendimiz (sav) Medine’ye
geldiği zaman ona iman eden kişi
aşağıdakilerden hangisidir?

Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yahudileri adaletli olmaya zorlamak
B) Yahudileri Medine’den kovmak
C) Ekonomik açıdan Yahudilere bağımlı
kalmamak
D) Yahudileri Müslüman olmaya zorlamak

A) Abdullah bin Selam
B) Usame bin Zeyd
C) Huyey bin Ahtab
D) Sa’d bin Muaz

A Kitapçığı
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51. Peygamberimizin (sav) mescidini ilk defa
kandillerle aydınlanıp parlatan sahabe
kimdir?

53. Ahiret hayatında gerçek manada bize
fayda verecek ve bizi koruyacak olan
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sad bin Ubade
B) Temimü'd-Dârî
C) Musab bin Umeyr
D) Selman-ı Farisi

A) Çocuklarımız
B) Malımız
C) Güzel amelimiz
D) Anne- babamız

52. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
“Size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştıkça
sapıtmazsınız.”

54. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimizin (sav): “Size büyük günahların
en büyüğünü haber vereyim mi?” diyerek
ashabına söylediği büyük günahlardır?

Bu iki şey aşağıdakilerden hangileridir?
A) Kur’an-ı Kerim ve Sünnet
B) Namaz ve Oruç
C) Hac ve Umre
D) Zekat ve Sadaka

A Kitapçığı
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A) Yalan söylemek, cimri davranmak,
gıybet etmek
B) Allah’a ortak koşmak, anne babaya
asi olmak, yalan söylemek
C) Anne babaya asi olmak, cimri
davranmak, korkak davranmak
D) Gıybet etmek, korkak davranmak,
Yalan söylemek
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55. Peygamber Efendimiz (sav) döneminde,
devletin yönetim merkezi olan, eğitim,
öğretim faaliyetleri yürütülen, önemli
meselelerin çözüldüğü yer aşağıdakilerden
hangisidir?

57. I. Sıkça çarşı esnafına uğrar, denetimler
yapardı.
II. Kimseye haksızlık yapmazdı.
III. Cesurdu, mazlumun koruyucusuydu.
IV. İlim öğrenmeye teşvik ederdi.

A) Mescid-i Haram
B) Darun-Nedve
C) Millet Meclisi
D) Mescid-i Nebevi

Yukarıdakilerden kaç tanesi Peygamber
Efendimizin (sav) özelliklerindendir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

56. Peygamber Efendimiz (sav) insanlara
yardımcı olurdu, mazlumun hakkını
zalimden almaya çalışırdı. Nitekim bir gün
Ebu Cehil bir adamın devesin almış fakat
parasını vermemişti. Peygamberimiz (sav)
de adama yardımcı olmuş ve parasını Ebu
Cehil’den almıştı.

58. “Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur
da namazı aralarında cemaatle
kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener.
Şu halde cemaate devam ediniz.
Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt
yer.”

Peygamberimizin (sav) yardımcı olduğu
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köyde de kırda da namaz kılınabilir.
B) Namazda Allah’ın huzurunda
olduğumuzu bilmeliyiz.
C) Kırda Namaz kılarken kurt saldırabilir.
D) Cemaatle namaz kılmak çok önemlidir.

A) Asım bin Ömer
B) Hilal bin Ümeyye
C) İraş bin Amr
D) Amr bin Abdullah

A Kitapçığı

Peygamberimiz (sav) bu sözü ile hangi
konuya vurgu yapmıştır?
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59. Peygamberimiz (sav) hicret ederken Sevr
mağarasında üç gün kaldı. Bu sırada bütün
gününü Mekkeliler arasında geçirip
müşriklerin plânlarını öğrenmeye çalışan
ve geceleyin de topladığı bilgileri
Peygamberimize (sav) aktaran kimdi?
A) Asım bin Füheyre
B) Hz. Ebubekir’in oğlu Abdullah
C) Ümeyye bin Uraykıt
D) Amr bin Abdullah

60. Peygamberimiz (sav) bir iş yapmadan önce
sahabelerinin fikrini alırdı. Peygamberimiz
(sav), ordusuyla birlikte Bedir'e gelince
karargâh olarak seçecekleri yer konusunda
sahabeleriyle görüştü. Onlardan biri
görüşünü dile getirdi. Peygamberimiz (sav),
onun görüşünü beğendi ve hemen
harekete geçti.

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

Görüşü kabul edilen sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sad bin Muaz
B) Sad bin Ubade
C) Huzeyfe bin Yeman
D) Hubab bin Münzir

A Kitapçığı
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