KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

2.

“Onlar Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden
sonra bozan, Allah’ın korunmasını/birleştirilmesini
emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde
bozgunculuk yapan kimselerdir.İşte onlar ziyana
uğrayanların ta kendileridir.”(2/27) ayet-i
kerimesine göre,
Aşağıdakilerden hangisi ideal bir mü’min
olabilmek için Allah’ın birleştirilmesini emrettiği
bağlardan biri değildir?

3.

İklim koşullarının, insanın yaşam biçimini ve
karakterini etkilediğini, orta kuşak iklimleri mutedil
olduğu için beden ve ruh bakımından insanların en
mükemmeli olan Peygamberlerin de bu iklimlerde
gönderildiğini iddia eden İslam düşünürü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Haldun
B) Muhammed Hamidullah
C) İbn-i Kesir
D) Bediüzzaman Said Nursi
E) İbn-i Heyyeban

A Kitapçığı
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A) Mal – Göz – Aile
B) Göz – Beden – Aile
C) Beden – Aile – Zaman
D) Sağlık – Aile – Allah(cc)
E) Allah(cc) – Resul – Aile

5.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin 5 temel
gönderiliş gayesinden birisi olduğu söylenemez?
A) Faizi kaldırmak
B) Kulluk etmek
C) Güzel örnek ve tebliğ
D) İtiraz kapılarını kapatmak
E) Dünya-ahiret dengesini göstermek

-----

A) İnsanın kendi nefsi ile olan bağı
B) İnsanın Allah ile olan bağı
C) İnsanın başka insanlarla olan bağı
D) İnsanın ruhani varlıklarla olan bağı
E) İnsanın eşya ve evren ile olan bağı

Hayatı itidal üzere vasat çizgide yaşamak Hz.
Peygamber’in (sav) çizgisini takip etmekle olur.
Sahabelerden Osman b. Ma’zun’un gündüzleri hep
oruç tuttuğunu, geceleri de hep ibadet ettiğini ve
bu yüzden de ailesini ihmal ettiğini duyan Hz.
Peygamber(sav), böyle yapmaması hususunda
Osman b. Ma’zun’u uyarmıştır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Peygamber
Efendimiz’in (sav) Osman b. Ma’zun’a, üzerinde
hakkı olduğunu söylediği üç şey doğru bir şekilde
verilmiştir?

-----

A) Winston Churchill
B) Alfred Nobel
C) George Bernard Shaw
D) Jean Jacke Rousseu
E) Tolstoy

4.
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“İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse
çözülemez bir noktaya ulaştığı günümüzde Hz.
Muhammed’e (sav) her zamankinden daha fazla
muhtacız. Eğer o aramızda olsaydı, bütün bu
sorunları, oturup bir kahve içme rahatlığı içinde
çözerdi.” diyen ünlü Batılı düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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6.

Aşağıdakilerden hangisi siyer öğrenmemizi
gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Ahlakın ne kadar önemli ve vazgeçilmez
olduğunu anlamak için
B) Efendimiz’i (sav) hakkı ile sevebilmek ve ona
ittiba edebilmek için
C) Siyerin sahibinin değer ve kıymetini doğru bir
şekilde kavramak için
D) Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak
için
E) Genel kültür açısından daha dikkat çekici bilgiler
edinmek için

1.KATEGORİ---YETİŞKİN

A Kitapçığı

Sayfa 1

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
1.O’nun herkesten daha çok sevilmesinin istenmesi
2.Diğer peygamberlerden, ona inanıp kendisine
yardım etmeleri için söz alınmış olması
3.Allah’ın(cc), Peygamberimiz’in (sav) hayatı
üzerine yemin etmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin
Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah katındaki
değer ve kıymetini gösteren deliller arasında yer
aldığı söylenebilir?

A) Hayatımızdaki usulsüzlükler yeterli imkanların
sağlanamayışındandır.
B) Asılsız haberlere inanmamızın sebebi bilgiye
kaynağından ulaşmayışımızıdır.
C) Allah’a ulaşmak için vesileler aramak gerekir
yoksa doğru yolu bulamayız.
D) Başarılı olamamanın temel nedeni doğru
metodun uygulanmayışıdır.
E) Asıl meselelerin ikinci plana bırakılması yanlış
şeylerin öncelenmesindendir.

Yukarıda verilenler kendilerine uygun gelecek
olaylarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi
dışarıda kalır?
A) Bilal-i Habeş’in Kabe’nin üstüne çıkması olayı
B) Hatıb bin Ebi Belta olayı
C) Kuss b. Saide olayı
D) Gadir-i Hum olayı
E) Hendek Savaşı

9.

Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabının yazarı
Muhammed Emin Yıldırım’a göre Kur’an’da adı
geçen peygamber sayısı kaçtır?
A)25

B) 26

A Kitapçığı

C)27

D)28

E)29

-----

1- Yakınlara olan sevginin dengede tutulamaması
2-Efendimizin konakladığı bir yerde Hz. Ali hakkında
bir hutbe irad etmesi
3-Hiçbir hakkı olmayan alt sınıf insanların izzet ve
şeref bulması
4-Namazdan alıkoyanlara beddua edilmesi
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8.
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-----

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3

10. “Vusülsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir”
sözünün en genel anlamı aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde en doğru şekilde verilmiştir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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11. 1. Peygamber hiçbir şekilde gelecekten haber veremez.
2. Söylediği her şey vahiydir, hevasından konuşmaz.
3. Çok gayret ederse istediği kişileri hidayete
erdirebilir.
Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili yukarıda
verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 3
E)2 ve 3

12. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi
Peygamber Efendimiz’in (sav) şefkat ve merhamet
yönünü diğerlerinden daha açık bir şekilde ortaya
koymaktadır?
A) Müşrikler iman etmiyorlar diye kendisini
mahvetmesi
B) Tebliğ esnasında ciddi sıkıntılara düşmesi
C) Vahyi çarçabuk almak için çaba harcaması
D) Vahyin kesintiye uğramasına üzülmesi
E) Tebliğ karşılığında Ehli Beytine sevgi istemesi

1.KATEGORİ---YETİŞKİN

A Kitapçığı

Sayfa 2

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

15. “Dikkat edin! Bana Kur’an ve onunla birlikte onun
bir misli verildi.” Hadis-i şerifinde altı çizili sözle
kastedilen mana aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamber kıssaları
B) Sadık rüyalar
C) Sahabeler
D) Kitab-ı Mübin
E) Sünnet

A Kitapçığı

Buna göre Siyer-i Nebi’de geçen konuların ele
alınış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmemiştir?
A) Hira Dağı – Varlık sancısı
B) Dar’ül Erkam – Talim ve terbiye usulü
C) Suffa Mektebi – Sığınma evi
D) Sevr Mağarası – Tedbir ve tevekkül dengesi
E) Tebük Seferi – İnfak ve sadaka ahlakı
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A) Hz. Peygamber öncesi ortam-Hz.Peygamber’in
(sav) yaşadığı ortam – Hz. Peygamber(sav)
sonrası ortam
B) Cahiliye dönemi ortamı – Mekke dönemi ortamı
– Medine dönemi ortamı
C) Hz.Peygamber(sav) öncesi ortam- Hz.Peygamber
(sav) sonrası ortam – İçinde bulunduğumuz
ortam
D) Hz. Peygamber(sav) dönemi ortam –
Hz.Peygamber (sav) sonrası ortam – İçinde
bulunduğumuz ortam
E) Geçmiş peygamber dönemi – Sahabeler dönemi
– Tabbiin dönemi

16. Peygamber Efendimiz’in (sav) ve sahabe neslinin
hayatları sadece tarihi birer malumat değil
bugünlerimizi ihya ve inşa etmek için her an
başvurulması gereken temel kaynaklardır.

17. Günümüzde televizyon ve internet gibi medya
araçları büyük çoğunlukla hakkın sesini kısmak ve
gündem saptırmak için kullanılan vasıtalar olarak
bilinir. Günümüzdekine benzer şekilde, Mekke
döneminde de Kur’an’ın dinlenmesini engellemek
için hikayeler okuyan, müzik eşliğinde tiyatrolar
yapan ve o günün medya patronu olarak nitelendirilebilecek Mekkeli müşrik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nadr b. Haris
B) Velid b. Muğire
C) Amr b. Hişam
D) Ukbe b. Muayt
E) Şeybe b. Rebia

-----

14. Siyerden hakkı ile istifade etmek için bilinmesi
gereken üç tarihsel ortam aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
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A) Onlara karşı af yolunu tutması
B) Onlarla istişare etmeye önem vermesi
C) Onları sık sık bazı zorluklarla imtihan
etmesi
D) Onları yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi
E) Onlara kitabı, hikmeti ve bilmediklerini öğretmesi
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13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in
(sav) örnek sahabe neslini yetiştirirken uyguladığı
yöntemlerden biri değildir?
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18.

I. Nadi geleneği
II. Diyet
III. Kısas
IV. Zihar
Yukarıdakilerden hangileri Peygamber
Efendimiz’in (sav) Siyer Coğrafyasında islah ettiği
davranışlar arasında yer alır?
A) I ve II

1.KATEGORİ---YETİŞKİN

B) II ve III
C) I,II ve III
D) II,III ve IV
E)Hepsi

A Kitapçığı

Sayfa 3

19. Siyeri parçacı okuyup, bazı meseleleri elde edilen
birkaç rivayet üzerinden değerlendirmeye çalışmak
eksik ve hatalı hükümlere varılmasına neden
olmaktadır.
Buna göre
Siyerin aşağıdaki meselelerinden
hangisinde bu tarz yanlışlıklara sıklıkla düşüldüğü
söylenemez?
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22. 1.” Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir.”
2.”Cahiliyeyi tanımayan, İslam’ı tam anlamı ile
anlayamaz.”
3.Şayet Resulullah’ın(sav) sireti dışında başka
herhangi bir mucizesi olmasaydı, o siret tek
başına mucize olarak yeterdi.”
Yukarıda verilen sözler, aşağıda verilenlerden
hangileri tarafından söylenmiştir?
A) Hz. Ali – Hz. Ömer – İbn Hazm
B) Hz. Ömer – İmam Zeynel Abidin – İmam Şabi
C) Hz. Ali – Hz. Ömer – İbn Haldun
D) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer – İbn Hişam
E) Hz.Ali – Hz. Ömer – İbn Hacer

21. Peygamber Efendimiz’in (sav) yağan yağmura
cübbesini tutup onu karşılamasına şaşıran
sahabeye verdiği cevap aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rabbimin rahmeti yere düşmesin
B) Arş-ı Ala’dan gelene hürmet edilmez mi?
C) Cennet pınarlarının bir damlasıdır bunlar
D) Her damla kendi lisanıyla tesbih eder Allah’ı
E) Onun ahdi benimkinden daha taze

A Kitapçığı

-----

A) Kalem, Abese, Beyyine,Kıyamet, Tekasür,Karia
B) Ğaşiye, Hümeze,Necm, Mücadele,Fatır, İnsan
C) Vakıa, Hakka,Mürselat, Nebe, Tekvir, Ğaşiye
D) Buruc, Fecr, Beled,İnfitar,Munafikun, Hadid
E) Hakka, Müdessir,Müzemmil, Taha, Tarık, Alak
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20. “Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı”hadisi
şerifinde kastedilen Hud suresinin kardeşi olan
sureler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
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A) Kabenin hakemliği olayı
B) Rahip Bahira olayı
C) Garanik kıssası
D) Gadir-i Hum olayı
E) Ben- i Kureyza Gazvesi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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23. Hicretin 6. Yılında Hz. Peygamber (SAV) Devmetü’l
Cendel Serriyye’si için Abdurrahman b. Avf’ı
komutan tayin ettiğinde ona bazı emirler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri
değildir?
A) Allah’a inanmayanlarla savaşın
B) Ganimete ihanet etmeyin
C) Çocukları öldürmeyin
D) Din adamlarını öldürmeyin
E) Uzuvları kesmeyin

24. 1. Neden siyer öğrenmeliyiz sorusu işin usul ve
üslubu ile ilgilidir.
2. Siyer üzerinden Kur’an’ı, Kur’an üzerinden de
siyeri okumalıyız.
3.Nasıl siyer öğrenmeliyiz sorusu işin amaç ve
mahiyeti ile ilgilidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3
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A Kitapçığı

Sayfa 4

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

Bu durum siyer ilmi söz konusu olduğunda kendini
daha da belli etmektedir. Şu an elimizde Siyer’in
usulüne dair yazılmış özgün eserlerin yok denecek
kadar az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İslam tarihi boyunca Siyer’in bağımsız bir ilmi
disiplin olarak değerlendirilmemesi
B) Cihad hareketlerinin siyer ilmine gerekli önemi
vermeye vakit bırakmaması
C) Tefsir çalışmalarının siyer çalışmalarının önüne
geçmesi
D) Siyer’in yazılma yerine yaşama prensipli
aktarılması
E) Siyer’in ilim ehli tarafından sadece fıkıh kuralları
için araştırılması

A Kitapçığı
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26. Bugün bizim önümüzde duran İslam’ın o muazzam
ilim mirasından hakkı ile istifade edemememizin
temelinde yatan en önemli sebep eldeki mevcut
birikimden hakkıyla istifade etmenin yollarını
gösterecek usul kitaplarından mahrum olmamızdır.

-----

A) Kur’an’ın en büyük mucizelerinden biri sahabe
neslidir.
B) Her ne kadar günahsız olsalar da zelle adı verilen
küçük hatalar yapmışlardır.
C) Kur’an’da tüm insanlığa örnek ve model olarak
takdim edilmiştir.
D) Sahabeyi okumak bir yönüyle Hz.Peygamber’i
(sav) okumaktır.
E) Her sahabeye Efendimiz’den (sav) bir iz düşmüştür.

27. “Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?” sorusuna cevap
verirken bir çok temel ilkeden bahsetmemiz
mümkündür.
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25. “Eğer Efendimiz’in (sav) Nübüvvetinin delili olarak
sahabe neslinden başka hiçbir şey ortada
kalmasaydı, sadece sahabenin varlığı bile tek başına
Nübüvvet’e delil olmak için yeterdi.” sözü
doğrultusunda sahabe nesli için aşağıda
verilenlerden hangisi söylenemez?

2015

Bu ilkeleri onbir temel ilkede özetleyecek olursak
aşağıdakilerden hangisi bu temel ilkelerle
uyuşmaz?
A) Siyer üzerinden Kur’an’ı, Kur’an üzerinden de
siyeri okumalıyız.
B) Parçacı okuyuştan bütüncül okuyuşa geçerek,
bütünü parçaya kurban etmemek zorundayız.
C) Siyer-i Nebi’yi, Siyerü’l Enbiya’dan ayırarak
bağımsız olarak öğrenmek zorundayız.
D) Siyer’in sahibi olan Efendimiz’in bu bereketli
mirasını insanüstülüğü esasına dayanarak değil,
model insan ilkesini öne çıkararak okumalıyız.
E) Siyer’i sadece satırlardan değil, olayların
içerisine dahil olarak okumalıyız.

28. Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de Hud Suresi 120. ayet-i
kerimesinde, geçmiş peygamberlerin haberlerinin
peygamber ve inananlar için sağladığı kazanımlardan bahsetmektedir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Hz.Peygamber’in
(sav) ve inananların kazanımı doğru olarak
verilmiştir?
A) Peygamber için sabır; inanalar için imanlarının
artması
B) Peygamber için cesaretinin artması; inanlar için
sabır
C) Peygamber için gönlünün pekişmesi; inananlar
için öğüt ve hatırlatma
D) Peygamber için bir misal; inanlar için imanlarının
artması
E) Peygamber için doğru yola götüren bir örnek;
inananlar için cesaret
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A Kitapçığı
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Bu bilgiler göz önüne alınırsa ilk Müslümanlarla
ilgili söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A) İlk dönem İslami çalışmalar içerisinde kadınların
rolü azımsanmayacak derecededir.
B) Müslümanlar içinde okuma yazma bilenlerin
oranı Mekke’de okuma yazma bilenlerin
oranından yüksektir.
C) İslam davasının ilk yıllarında davaya gönül
verenlerin büyük çoğunluğu fakir ve kölelerden
oluşmaktaydı.
D) İslam davası farklı sınıf ve statüde yer alan
insanlara kucak açmıştır.
E) Hz. Peygamber insanları islam’a davet ederken
toplumun bir kesimi üzerinde yoğunlaşmamıştır.

A Kitapçığı

-----

I.Otuz iki erkek, on üç kadındır.
II.Otuz dört zengin, on bir fakirdir
III.Otuz biri hür, yedisi mevali, yedisi köledir.
IV.Mekke’de toplamda 17 kişi okuma yazma bilirken
Müslümanlardan 8’i biliyordu.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

30. İslam’ın ilk yıllarında Müslüman olan ilk kırk beş kişi
üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu elde
edilen bilgilerden bazıları aşağıda verilmiştir.
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A) Soy olarak sonradan Araplaşan soydan değil, asıl
Araplardandır.
B) Efendimiz(sav)’in nineleri çok farklı kabile ve
ailelere mensubtur.
C) Hz. İbrahim(as)’ın oğlu Hz. İsmail(as)’in
soyundan gelmektedir.
D) Hz. İsmail’den Adnan’a kadar olan soy ağacı
kısmen bilinmektedir.
E) Yirmi nesil boyunca var olan soy ağacı çok iyi
bilinmektedir.
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29. Peygamber Efendimiz’in(sav) soyu ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

2015

31. Peygamber Efendimiz’in (sav) “Gök kubbenin
altında Allah’tan başka tapılan şeyler arasında
ondan daha dehşetli bir şey yoktur.” dediği put
(ilah) hangisidir?
A) Heva

B) Dehr
D) Hubel

C) Şari
E )Para

32. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisinde “Ebu
Leheb ölmedi, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor!” sözü
ile anlatılmak istenen yargı doğru olarak
verilmiştir?
A) Kur’an’da verilen şahsiyetler tarihsel bir olay
olarak değil ibret nazarı ile okunması gereken ve
ders alınması gereken prototiplerdir.
B) Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi şahsiyetler imtihan
gereği ölmemiş onlara kıyamete kadar bir ömür
verilmiştir.
C) Ebu Cehil ve Ebu Leheb sadece peygamber
Efendimiz döneminde yaşamış ve ölmüş İslam
düşmanı iki kişidir.
D) Ebu Leheb ve Ebu Cehil Peygamber Efendimiz
yaşadığı müddetçe karşısında durup onunla
mücadele edecek olan farklı isimlerdeki kişilere
verilen genel addır.
E) Peygamber Efendimiz döneminde her kıtanın
kendine özgü farklı isimlerde de olsa Ebu Leheb
ve Ebu Cehilleri olmuştur.

33. “La ilahe illa ente subhaneke inni küntu
minezzalimin ( Ya Rabbi! Senden başka ilah
yoktur. Seni her şeyden tenzih ederim. Ben
nefsime zulmettim) duası hangi peygamberin
duasıdır?
A) Hz. İbrahim (as)
B) Hz. Eyyüb(as)
C) Hz. Yunus(as)
D) Hz.Lokman(as)
E)Hz. Zekeriyya (as)
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35. Mekke’nin sosyal sisteminde Hz. Ömer’in
kontrolünde olan “Dış ilişkiler ve her türlü elçilik
görevlerinin idaresi” görevine ne ad verilirdi?
A) Sifare

A Kitapçığı

B) Sidane
C) Rifade
D) Riyaset
E) Hükm

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----

A) Siyeri kesinlikle sebep sonuç ilişkisi bağlamında
okumalı, sebebi sonuca, sonucu sebebe kurban
etmemeliyiz.
B) Siyer, cereyan ettiği zaman, mekan, kültür ve
sosyal yapı dikkate alınarak okunmalıdır.
C) Siyeri hergün biraz daha ve yeniden keşfetmek
için okumalıyız.
D) Siyeri Peygamber Efendimiz’in (sav) insanüstülüğü esasına dayanarak değil, model
insan ilkesini öne çıkararak okumalıyız.
E) Siyeri okurken, parçacı okuyuştan bütüncül
okuyuşa geçerek, bütünü parçaya kurban
etmemek zorundayız.

36.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

34. “Bedir’i anlamak demek sallanan kılıçları,akıtılan
kanları, Ramazan ayının 17. gününün sabahındaki
beş altı saati anlamak demek değildir. Bedir ;
Medine’den 160 km. uzaklıkta cereyan eden bir
savaştan ziyade İslam ümmetinin inşa hareketidir.
‘Bedir, öncesi ve sonrasıyla İslam’ın ta kendisidir’
diyen yazar yanlış söylememiştir. Bedir’i anlamak
isteyen Bedir’in öncesinden sonrasına çocukları,
kadınları ve erkekleri iyi dinlemeli. Resulullah’ın ruh
halini yaşamalı. İnen ayetleri yüreğine nakşetmeli.
Cebrail komutasında inen melekleri selamlamalı.
Çalgı sesleri eşliğinde kibirlenen müşriklere karşı
yumruğunu sıkmalı, yakalanan esirlerle ilgili yapılan
istişarelere katılmalı ve daha neler neler. İşte ancak
o zaman Bedir anlaşılır” diyen bir araştırmacının,
özelde Bedir Savaşı’yla genelde tüm siyer
araştırmaları
ile
ilgili
özellikle
aşağıdaki
seçeneklerde verilen hangi hususa dikkat çektiği
söylenebilir?

2015

Risaletin ilk yıllarında Abdullah bin Mes’ud (RA)
Kabe’nin avlusuna gidip Rahman suresini
müşriklerin yüzüne karşı okumuştur. Hakaretlerin,
tekmelerin, tokatların muhatabı olmuştur. İbn’i
Mes’ud’un, kan revan içerisinde Dar’ül erkam’a
taşınırken söylediği tarihi söz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kabe’nin Rabb’ine andolsun ki kazandım.
B) Müşriklerin hiç bu kadar küçüldüklerini
görmemiştim.
C) Ya Rabbi! Onlar bilmiyorlar. Onları affet.
D) Bugün beni yücelten Kabe’nin Rabbine hamd
olsun.
E) Ya Resulullah! Allah ve Resul’u bugün benden
razı oldu mu?

37. 1-İleride Müslüman olacak zatların izzetini kırmamak, kılıç zoruyla değil hakikatlere teslim olmalarını sağlamak
2-Sahabelerin tefecilerden faizle aldıkları borçların
altında kalma korkusu
3-Okçuların kendilerine verilen emre itaat etmeyişi
4-Okçuların ganimet sevdasına kapılması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin
Uhud’da yaşanan mağlubiyetin sebep veya
hikmetleri arasında olduğu söylenebilir?
A)Yalnız 2
B)1 ve 2
C)3 ve 4
D) 1, 2 ve 3
E) Hepsi

38. Peygamber Efendimiz’in (SAV) “Ben atam
İbrahim’in …………….. , kardeşim İsa’nın ……………… ,
annem Amine’nin …………….. yım.” hadisi, sırasıyla
aşağıdakilerden hangileriyle tamamlanırsa hadis
doğru olarak yazılmış olur?
A) Rüyası-duası-müjdesi
B) Duası-müjdesi-rüyası
C) Müjdesi-rüyası-duası
D) Müjdesi-duası-rüyası
E) Duası-rüyası-müjdesi
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B) Yalnız 3
C)1 ve 2
D) 1 ve 3
E)1, 2 ve 3

40. Hz.Hamza’ya, Ebu Cehil’in yeğeni Hz.Muhammed’e
(sav) hakaret ettiği haberi verilince sinirlenerek Ebu
Cehil’e gitmiş ve ona haddini bildirmişti. Daha sonra
Peygamberimiz(sav)’in yanına gelen Hz. Hamza,
yaptığını anlattığında, Efendimiz(sav) hiçbir şey
dememiştir. Bunun üzerine merak edip “İntikamını
Ebu Cehil’den almam seni hoşnut etmedi mi? diye
soran Hz. Hamza’ya Efendimiz’in (sav) cevabı
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Beni hoşnut edecek şey intikamımı alman değil,
iman etmendir.
B) Gerçek hoşnutluk Allah’ın rızasını elde etmektir.
C) Sen Ebu Cehil’i Allah için değil akrabalık hatırı
için cezalandırdın.
D) Ey amca, seni buna sevkeden Züntikam olan
Allah’tır.
E) Keşke yapmasaydın, onun da fikrini özgürce
söylemeye hakkı vardır.

A Kitapçığı

-----

A)Yalnız 1

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
gösterilebilir?

2015

41. 1. Devre: İlk üç yıl, gizli davet gizli örgütlenme
2.Devre:3 ila 6. Yıllar arası genel davet gizli
örgütlenme
3. Devre:6. Yıl ve sonrası genel davet açık
örgütlenme
Kaynak kitabımıza göre; Peygamber Efendimiz’in
(sav) Mekke döneminin ilk 6 yılının tasnifi ile ilgili
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3

42. Abdullah bin Selam (ra), peygamber Efendimiz
(sav) ile görüşmeye giderken üç soru hazırlamış
fakat onu görünce soru sormaktan vazgeçerek
Müslüman olmuştur. Müslüman olurken hangi
tarihi sözü söylemiştir?
A) Vallahi yaşadığım müddetçe senin yanından
ayrılmayacağım.
B) Bu gördüğüm kişi İsa’nın haber verdiği
Ahmed’ten başkası değildir.
C) Bu yüz yalancı yüzü değil.
D) Cennet benim için birkaç adım ötede
E) Vallahi bu Tevrat’ın müjdelediği Ahmed’tir.

-----

1-Aile hayatını ilgilendiren meseleler olması
2-İslam’ın, evlilik sayısını artırdığının değil
sınırlandırdığının kanıtı olması
3-İslam düşmanlarının saldırı malzemesi olarak
gündeme taşıdığı meseleler olması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

39. -Bir erkeğin dört hanıma kadar evlenmesi
-Kadının sosyal hayattaki yeri ve erkeğe itaatinin
boyutu
-İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk
sayılması
gibi meselelerin ortak özellikleri arasında;
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

43. Efendimiz (sav)’in savaşları için “Kuran’dan bir sure
gibi öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir
kaynaktır.”
Sözünü nakleden büyük şahsiyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İmam Zeynelabidin
B) İbn-i Teymiye
C) İmam Cafer
D) İmam Hüseyin
E) Seyyid Kutup
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Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapının
avantajlarından biri değildir?
A) Geçim kaynağının sadece ticaret olması
B) Kendilerini çok özel insanlar olarak saymamaları
C) Yetimler meselesi
D) Haram ayların varlığı
E) Göçebe olmayan bir topluluk olmaları

46. Siyer kaynaklarına Peygamber Efendimiz’in (sav)
vefatı öncesi hastalığı zamanında yanındaki
sahablerden vasiyetini yazdırmak için kağıt kalem
istemesi ve Hz. Ömer (ra)’in, Peygamber
Efendimiz’in (sav)baygınlığı üzerine vasiyet
yazılmasını engellemesi hadisesine verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garanik Kıssası
B) Fedek Meselesi
C) Gadir-i Hum olayı
D) Kırtas Hadisesi
E) Sakk-ı Sadr Hadisesi

A Kitapçığı
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45. İslam’ın yayılmaya başladığı bölgenin sosyal
yapısının, İslami davetin kabul görmesinde avantaj
veya dezavantaj sağlayan durum ve meseleleri
vardır.

-----

A) İstişare meclisinin oluşumu ve idaresi
B) Toplantı meclisinin genel idaresi
C) Diyetlerin belirlenmesi ve bunun idaresi
D) Adli ve yargı işlerinin idaresi
E) Hac ibadetlerinin düzenlenme idaresi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

44. Mekke’nin cahiliye dönemi sosyal yapısına
baktığımız zaman, günümüz demokratik
sistemlerine benzer bir sistemin bulunduğunu
görmekteyiz. İşlerin kabileler arasında
bölüştürüldüğü bu sistemde, Hz. Ebu Bekir’in (ra)
görevi aşağıdakilerden hangisiydi?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

2015

47. I.İslamiyetle kültürel bazı davranışların
kaldırılmasına İBKA denir.
II.İslamiyetle bazı kültürel davranışların tedavi
edilmesine İSLAH denir.
III.İslamiyetin gelmesiyle bazı kültürel davranışların
olduğu gibi korunmasına İLGA denir.
Yukarıda Siyer coğrafyasının kültürel yapısı ile
ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamalarla
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I ve III yanlış II doğrudur.
B) I ve II doğru III yanlıştır.
C) I ve III doğru II yanlıştır.
D) II ve III yanlış I doğrudur.
E) Hepsi doğrudur.

48. Yüce Allah İlk dönem Müslümanlarının hayatına
tevhid bilincini hakim kılarken hangi sıralamayı
gözetmiştir?
A) Ubudiyette Tevhid-Uluhiyette TevhidRububiyette Tevhid
B) Uluhiyette Tevhid-Rububiyette TevhidUbudiyette tevhid
C) Rububiyette Tevhid-Uluhiyette TevhidUbudiyette Tevhid
D) Uluhiyette Tevhid-Rububiyette TevhidUbubiyette Tevhid
E) Rububiyette Tevhid-Ubudiyette TevhidUluhiyette Tevhid

49. I-İnsanın ilimden ve bilimden yoksun olması
II-Bir şeye hak ettiğinden az veya fazla değer
verilmesi
III-Gerçek olmayan bir şeye gerçekmiş gibi inanmak
Yukarıdakilerin hangisi yada hangileri Rağıp elİsfehani’nin cahiliye kavramına verdiği
anlamlardandır.
A) Yalnız I
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B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E)I-II-III
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51. Peygamber Efendimiz (sav) Yemen’e vali olarak
Muaz b. Cebel’i göndermeden önce bir sabah
namazında mescitte “İçinizden hanginiz Yemen’e
gider” diye sormuş ve Muaz b. Cebel’den önce
başka iki sahabe bu göreve talib olduğu halde onları
görevlendirmemiştir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Muaz b.
Cebel’den önce bu göreve talib olan iki sahabenin
ismi doğru olarak verilmiştir?

52. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mucize türleri
doğru olarak verilmiştir?
A) Kalbi - Görsel - İlmi
B) Hissî – Haberî – Aklî
C) Kalbî – Aklî – İlmî
D) Hissî – Aklî – İlmî
E) Haberî – Aklî – Dinî

A Kitapçığı
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-----

A)Hz. Ali – Hz. Zübeyr
B) Hz. Ebubekir – Hz. Osman
C) Hz. Ömer – Hz. Ali
D)Hz. Ebubekir – Hz. Ali
E) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer

-----

A) Huluki’n Azim: Yüce bir ahlak üzere olması
B) Hateme’n Nebiyyin: Hitabeti en güzel peygamber
olması
C) Sirace’n Münir: Aydınlatan bir kandil olması
D) Rahmeten li’l Alemin: Alemlere rahmet olması
E) Usve-i Hasene: En güzel örnek olması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Aşağıda bu kavramlardan bazıları ve Türkçe
anlamları eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme doğru
değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

50. Kur’an’ı Mubin’de Peygamber Efendimiz’in şahsiyeti
ile ilgili bir çok anahtar kavram verilmiştir.
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53. Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatının inşasında
Kur’an’da adı geçen peygamberlerin verdikleri
mesajlar etkilidir. Kur’an’da zikredilen bu elçilerin
peygamberlik silsilesinin son halkası olan
Efendimiz’e (sav) vermek istediği ana mesajlar
birer cümle ile özetlenecek olursa aşağıdaki
eşleştirmelerden
hangisinin doğru olduğu
söylenemez?
A) Hz. Adem(as) : Eğer birgün Allah’ın koyduğu
sınırları ihlal eder de ayağın kayıp hataya
düşersen; sakın hatanda ısrar etme, hemen
tevbe et.
B) Hz.Hud(as): Eğer birgün senin kavmin de
davetine karşı büyüklenirse, elimizdeki imkanlar
bizi kurtarır diye yersiz kuruntularla seni
yalanlayıp durursa sen “ecrimi Allah’tan
bekliyorum” de ve yoluna devam et
C) Hz. Yusuf(as): eğer birgün sen de iktidarın
iplerini elinde tutarsan karşında senden af
dileyen tüm kardeşlerini bağışla.
D) Hz. Davut(as): Eğer bir gün dünya ahlaksızlıkta
sınır tanımaz bir hale gelirse,; sen Allah’ın
sınırlarına riayet et ve unutma ki Allah sana
kesinlikle bir çıkış yolu gösterecektir.
E) Hz. Uzeyr(as): Eğer birgün, sana inandığını iddia
edenler, Allah’a ait bazı alanları seninle
paylaştırmaya başlarlarsa, senin yeryüzünde
takip etmek üzere bıraktığın izleri yok etmeye
çalışırlarsa onlarla mücadele et.

54. Aşağıdakilerden hangisi mucizelerin gönderiliş
sebeplerinden biri değildir?
A) Hidayete vesile olması için
B) Helake meşru bir sebep olması için
C) Elçilere ve iman edenlere yardım olması için
D) İtiraz kapılarını tamamen kapatmak için
E) Önde gelen inkarcıları inanmaya zorlamak için
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Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, müşriklerin bu isme karşı çıkışının temel nedenleri arasında gösterilebilir?
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E)1, 2 ve 3

56. Peygamber Efendimiz (sav) “Bugün ben size
Yusuf’un kardeşlerine dediğini diyeceğim. O demişti
ki: ‘Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama
yoktur! Allah sizi bağışlasın! O merhametlilerin en
merhametlisidir.’ Gidin hepiniz salıverildiniz/
bağışlandınız.” sözünü ne zaman söylemiştir?
A) Bedir Savaşı’ndan sonra
B) Hendek Savaşı’ndan sonra
C) Tebük Seferi’nde
D) Huneyn Gazvesi’nde
E) Mekke’nin Fethi’nde

A Kitapçığı
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-----

A) Yalnız 2

-----

1. Mekke ahalisinin Rahman ismine yabancı olması
2. Hayata dahil olmayan uzak bir Allah tasavvuruna
sahip olmaları
3. Efendimiz’in (sav) risaletine karşı çıkışlarını bu
isim üzerinden yapmaları

57. Hz. Aişe validemiz belli etmemeye özen gösterdiği
halde, Peygamber Efendimiz (sav), onun kendisine
kızgın olup olmadığını hemen anlardı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

55. Hudeybiye anlaşması’nın metni yazılırken, Mekke
sözcüsü Süheyl b. Amr metne “Bismillahirrahmanirrahim” yazıldığını görünce hemen itiraz
etmiş ve “Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim
bildiğimiz şeyleri yaz. Bismikallahümme yaz.”
demişti. Bu olay Mekkeli müşriklerin “Rahman”
ismine karşı olduklarını göstermektedir. İslam
alimleri ise müşriklerin Rahman ismine karşı
çıkışlarının nedeni olarak farklı yorumlar yapmıştır.

2015

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Hz.
Aişe annemizin Efendimiz’e(sav) olan kızgınlığını
ele veren durumdur?
A) Kızdığında yanaklarının al al olup Efendimiz (sav)
ile isteksiz konuşması
B) Hz. Aişe’nin, Efendimiz’in(sav) diğer zevcelerine
daha sert davranması
C) Yemeği her zamankinden özensiz yapması ve
tuzunu fazla kaçırması
D) Konuşurken gözünü Efendimiz’den (sav)
kaçırması ve sesinin titremesi
E) Kızdığında İbrahim’in Rabbine, hoşnut olduğunda Muhammed’in Rabbine yemin etmesi

58. İran’ı İslam’la tanıştıran savaş, bu savaştaki İslam
ordusu komutanı ve İran’ın başındaki efsanevi
lider sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru
bir şekilde verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Savaş
Kadisiye –
Nihavend –
Kadisiye –
Nihavend –
Kadisiye –

İslam komutanı İran lideri
Sad b.Ebi Vakkas –Rüstem-i Zal
Rebi b. Amr – Nuşirevan
Rebi b. Amr – Rüstem-i Zal
Hz. Ömer
– Rüstem-i Zal
Sad b.Ebi Vakkas–Nuşirevan

59. 1. Beyt-i Mukaddes
2. Beytü’l Ma’mur
3. Beytü’l Muharrem
4. Beytü’l Cedid
Yukarıdakilerin hangisi yada hangileri Kuranda
Müslümanların kıblesi olan Kabe’ye verilen isim
ve ünvanlardan biri değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 1 ve 4
E) 2 ve 4
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Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kitabın arka
kapağında yer alan bu iki Hadis-i Şerif’ten biridir?

61. Arka kapak bir kitabın kalbidir. Çoğu kitapsever
kitap satın alırken arka kapaktan başlar incelemeye.
Bazen kitabın en çarpıcı yerinden bir bölüme, bazen
can alıcı bir söze, bazen de kitabın ana temasına yer
verilir arka kapakta.

A) “Dikkat edin! Bana Kur’an ve onunla birlikte
onun bir misli de verildi.”
B) “Benden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi
başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak
etsin.”
C) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
D) “Allah’a yemin ederim ki, size gecesi gündüz
kadar aydınlık, geniş ve takip edilecek bir yol
bıraktım.”
E) “ Sen olmasaydın,Sen olmasaydın Habibim!
Kainatı yaratmazdım.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

2015 KDSS kitabı olan “Suffa Meclisleri Siyer
Dersleri” adlı kitabın arka kapağında ise neredeyse
kitabın özü denilebilecek iki Hadis-i Şerif’e yer
verilmiştir.

-----

-----

A) Hz. Ebubekir,Ümeyye bin Salt-Hz. Hatice
B) Hz. Hatice- Hz. Hz. Ebubekir- Said bin Zeyd
C) Said bin Zeyd- Kab bin Malik-Hz.Osman
D) Kab Bin Malik-Hz. Osman-Hz. Ebubekir
E) Varaka bin Nevfel-Muaz bin Cebel-Hz. Osman

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

60. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinde,
İslam’dan önce hanif iken daha sonra İslam’a
yetişip Müslüman olanlar birlikte verilmiştir?

2015

62. Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabının ders sonları
ve başlarında yer alan, “Suffa, Hira ve Darü’l –
Erkam” başlıkları altında verilenleri en doğru
özetleyen bilgi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Hazırlık
Soruları
Suffa
Darü’lErkam
Hira
Darü’lErkam
Hira

Değerlendirme
soruları
Darü’l-Erkam
Hira

Çıkarılacak
Dersler
Hira
Suffa

Darü’l-Erkam
Suffa

Suffa
Hira

Suffa

Darü’lErkam

63. Son peygamberin Mekke’de gönderilişinin sebebi
olarak, siyer araştırmacıları tarafından genellikle o
bölgenin çok kötü bir durumda olması tezi ileri
sürülür. Kısmen doğru olan bu tesbitin müsteşrikler
tarafından da desteklenmesinin sebepleri arasında;
1. Peygamberimizin Arap toplumundaki eğitici
rolünün günümüz eğitim sistemlerine ışık
tutmasını sağlamak ,
2.Öylesi bozuk bir toplumdan Peygamberimizin
nasıl mükemmel bir nesil yetiştirdiğini ortaya
koymak,
3. Peygamberimizin elde ettiği başarının o günkü
insanların gayrı insani ve ahlaki hallerinden
kaynaklandığını ortaya koymak,
gibi amaçlardan hangisi veya hangilerinin olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

Peygamber Efendimiz’i (sav), bu değişiklikleri
yapmaktan alıkoyan sebep aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mekkelilerin, cahiliyeden yeni kurtuldukları için
bundan hoşlanmayacaklarından korkması
B)Ekonomik açıdan İslam devletinin imkanlarının bu
değişiklikleri yapmaya el vermemesi
C) Sonraki dönemlerde de her önüne gelenin
Kabe’nin yapısıyla oynamasına kapı aralamak
istememesi
D) Onarım sırasında daha önce olduğu gibi (Kabe
hakemliği) kabileler arasında yeniden
tartışmaların yaşanmasından çekinmesi
E) Kabe’de yapılacak ibadetlerde mekanlara aşırı
kutsallık atfedileceğinden korkması.

A Kitapçığı

66. Rasulullah’ın(sav) kendisini azat edip evlendiği
veya cariyesi olarak onunla evlilik ilişkisini
sürdürdüğü konusunda tarihçiler arasında tartışma
olsa da “Suffa meclisleri Siyer Dersleri” kitabında
Peygamberimiz’in (sav) Yahudi asıllı eşi olarak
geçen annemizin ismi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ümmü Habibe
B) Mariya
C) Meymune
D) Reyhane
E) Cüveyriye

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----

65. Peygamber Efendimiz(sav), Kabe’yi, Hz. İbrahim
(as)’ın temelleri üzerinde yeniden inşa etmeyi, Hicr’i
Kabe’ye katmayı ve kapısını yere kadar indirmeyi
çok istemiş ancak bunu yapmamıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Mekke’de yaşayan ilk Peygamber aynı zamanda
insanlığın da atası olan Hz. Adem(as)’dır.
B) Mekke’nin parlementosu olan Daru’n-Nedve’yi
ilk olarak kuran kişi Peygamberimiz(sav)’in
atalarından Ka’b b. Lüey’dir.
C) Mekke’ye ilk şekilli putu getiren böylece burada
putperestliğin öncüsü olan Amr b. Lühey’dir.
D) Hz. Peygamber’in(sav) istediği gibi Kabe’yi Hz.
İbrahim’in(as) temellerine göre inşa eden kişi
Abdullah b. Zübeyr’dir.
E) Kabe’ye ilk altın kapıyı taktıran kişi Peygamber
Efendimiz’in(sav) dedesi Abdulmuttalip’tir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

64. Mekke ve Mekke’de bulunan Kabe ile ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

2015

67. Hz. İbrahim (as), oğlu İsmail(as) ile birlikte Hacer
annemizi o ıssız yere bıraktığında Hacer annemiz
bunun Allah’ın emri olduğunu anlamış ve “O halde
git Ey İbrahim! Bizi düşünme. Bizi buraya getirmeni
söyleyen Allah ise, o asla bizi mahzun
bırakmayacak, zayi etmeyecektir” demişti.
Başına gelenin Allah’ın emri olduğundan ve Allah’ın
kendilerini sahipsiz bırakmayacağından emin
olduğu halde, Hacer annemiz yerden sular
fışkırmasını,
gökten
sofralar
inmesini
beklemeyerek su bulmak için iki tepe arasında
takati kesilinceye kadar koşturmuştur.
Hacer annemizin, bu şekilde insanlık alemine
vermiş olduğu mesajın en güzel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın yardımından hiçbir zaman ümit
kesilmez.
B) Allah, imtihan için bile olsa sadık kullarını zayi
etmez.
C) Bir peygamberin yaptığı işler tamamen Allah’ın
denetimi altındadır.
D) İnsan Allah için, yeri geldiğinde ailesini bile terk
edebilmelidir.
E) Allah’ın rahmetini göndermesi için kul gayret
etmelidir.
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A) Suudi Arabistan-Irak-İran- B. Arap EmirlikleriKuveyt
B) İran-Irak-Suudi Arabistan- KuveytB. Arap emirlikleri
C) Irak-İran-Suudi Arabistan -B. Arap EmirlikleriKuveyt
D) Suudi Arabistan- İran- Irak-KuveytB.Arap Emirlikleri
E) İran- Suudi Arabistan- B.Arap Emirlikleri-IrakKuveyt

Yukarıda verilen kelime veya kavramların ortak
yönüyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden
hangisi söylenebilir?
A) Eski dinlere ait kutsal kitaplara verilen isimlerdir.
B) Eski dinlere ait kutsal kitapların bölüm adlarıdır.
C) Eski kutsal kitaplarda geçen, Hz. Muhammed
(sav)’in isimleridir.
D) Hinduizm ve Zerdüştlük gibi Asya dinlerinde, din
adamlarına verilen ünvanlardır.
E) Peygamber Efendimiz’in (sav) gelişini müjdeleyen
kahin ve şairlerin adlarıdır.

A Kitapçığı
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69. 1.Maitreya
2.Mazmaz
3.Himyata
4.Ahyed
5.Müşeffa

-----

Buna göre, 2004 yılı verilerine göre kanıtlanmış
petrol rezervleri en yüksek olan ilk beş ülkenin
sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

68. Siyer coğrafyasının en önemli hususiyetlerinden
birisi de dini bir merkez olmasının yanında ticari ve
ekonomik bir merkez niteliği de taşımasıydı.Dün
olduğu gibi bugün de, Batı’nın Ortadoğu diye
isimlendirdiği coğrafya hala bu özelliğini devam
ettirmektedir.Özellikle petrol yataklarının büyük bir
kısmının bu bölgede olması bu durumun en önemli
kanıtıdır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
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70. Öğretmen sınıftaki bazı öğrenciler hakkında
birtakım tespitlerde bulunmuştur. Buna göre;
Ali: Arkadaşları tarafından kıskanıldığı için bazı
haksızlıklara maruz kalmaktadır.
Ayşe: Kul hakkına riayet etmeyip, arkadaşlarından
aldıklarını eksik iade etmektedir.
Hasan: Gücüne güvendiği için gevezelik yapmakta
ve okulun mallarına zarar vermektedir.
Osman: Bayanlar tarafından kendisine çok fazla ilgi
gösterilmektedir.
Bu tespitlerden sonra öğretmenin, bu
öğrencilerine, öncelikle hangi peygamberlerin
hayatını okumalarını tavsiye etmesi daha doğru
olur?
A) Ali-Hz. Yusuf/Ayşe-Hz. Şuayb/Hasan- Hz. Salih/
Osman- Hz. Yusuf
B) Ali-Hz.İsmail/ Ayşe- Hz.Salih/ Hasan-Hz. Hud/
Osman- Hz. Yusuf
C) Ali- Hz. Eyyub/ Ayşe- Hz. İdris/ HasanHz.Eyyub/Osman- Hz.Yusuf
D) Ali- Hz. Süleyman/ Ayşe- Hz.Şuayb/ Hasan-Salih/
Osman- Hz. Lut
E) Ali-Hz. Harun/ Ayşe- Hz. Şuayb/ Hasan- Hz. Hud/
Osman- Hz. Yusuf

71. Cahiliye döneminde Mekke toplumunun, diğer
dünya toplumlarına nazaran bazı olumlu özellikleri
de bulunmaktaydı.
1.Daru’n- Nedve’de Mekke yönetiminin birlikte
yürütülmesi
2.İdare ile ilgili görevlerin farklı aileler arasında
taksim edilmesi
3.Tek bir şahıs liderliğinin olmaması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin, o
dönemde bir çok yerde olmayıp Mekke’de var
olan bu olumlu özelliklerden biri olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3
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A) Yeryüzünün ilk mabedi olan Kâbe’nin bu şehirde
bulunması
B) Kâinat efendisinin bu şehirde doğmuş olması
C) İslamiyetin tohumunun bu şehirde atılmış olması
D) Yeryüzünün ilk yerleşim yerinin bu şehir olması
E) Kâinat efendisinin 23 yıllık nübüvvetinin 13 yılını
bu şehirde geçirmiş olması

74. 1. Vahyi açık ve net olarak tebliğ etmek
2.Etrafındaki insanların sayısını artırmak
3.Verilen vahye uymak ve onu almak
4.Getirdiği mesajlarla insanları arındırıp temizlemek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
Peygamber Efendimiz’in (sav) görevleri arasında
gösterilemez?

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

73. Kur’an-ı Kerimin Mekke için, “Ümmü’l-Kura/
Şehirlerin Anası” denmesinin sebebi aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

-----

A) Yirmi üç yıllık bir zaman diliminde tedricen
inmesine rağmen içerisinde hiçbir çelişkinin
olmaması
B) Mesajları ile toplumun her kesimine hitap
etmesi
C) Akılları ikna ederken yürekleri tatmin etmesi
D) 6666 ayet gibi mucizevî bir sayı adedi içermesi
E) Belli bir zamanda ve belli muhataplara
konuşmasına rağmen evrenselliğini muhafaza
edebilmesi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i en büyük
mucize yapan özelliklerden biri değildir?

75. 1.Tevhid akidesine aykırı bir durum ihtiva etmesi
2.Fıtrata müdahalede bulunan bir yönünün olması
3.Sosyal bir yaranın oluşumuna zemin hazırlaması
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

72. Peygamber Efendimiz (sav), nübüvvetinde çeşitli
mucizeler göstermiştir. Kur’an-ı Kerim gösterdiği
mucizeler arasında en büyük mucize kabul edilir.

2015

Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri, düzeltme imkanı olmayan durumlarda,
Peygamber Efendimiz’in (sav) bir uygulamayı
ortadan kaldırma nedenleri arasında
gösterilebilir?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3

76. Yemen’e vali olarak atanan Muaz b. Cebel’e,
Medine’den ayrılacağı sırada Peygamber
Efendimiz’in (sav) sorduğu soru aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Gittiğin yerde insanlara hizmet etmek için dikkat
etmen gereken çalışma esasları nelerdir?
B) Makam sevgisinin seni oyaladığını düşünmeye
başladığında okuman gereken ayet hangisidir?
C) Sana hüküm verilmesi için herhangi bir dava
getirildiği zaman nasıl ve neye göre hüküm
vereceksin?
D) Hükmün altındaki zımmilerin hukukunu
korumakta tavizsiz davranmaya söz verir misin?
E) Hangi Peygamberin temsilcisi olarak oraya
gittiğini biliyor musun?

77. I-Kureyşin en büyük saydığı tanriçasıydı
II-Taif ile Nahle arasında yer alırdı.
III- Hüraz denilen bir mıntıkada yer alırdı.
Yukarıda bahsi geçen Cahilliye putu hangisidir?
A) Lat

B) Uzza C) Menat D) Hube E) Yeus

A) Yalnız 2
B) Yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) 2 ve 4

A Kitapçığı
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78, 79 ve 80. Soruları yukarıda verilen okuma
parçasına göre cevaplayınız.

78. Peygamber Efendimiz’i (sav) layıkıyla tanıyıp O’na
hak ettiği değeri veren kimdir?
A) Ahmet
B) Cemil
C)Selman
D) Şakir
E) Hiçbiri

A Kitapçığı
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Sabahlara dek dini mevzular üzere konuşup
ümmetin sorunlarına çareler aramayı kendine görev
edinmiş Ahmet, Cemil, Selman, ve Şakir ismindeki
dört arkadaş her zamanki gibi yine bir akşam
toplanıp sohbet etmeye başlarlar. Uzun
konuşmaların ardından Peygamberimiz’den(sav)
mevzu açılınca Cemil söz alarak der ki:
-Arkadaşlar! Ben Peygamberimizin aşırı
yüceltildiğini düşünüyorum. Oysa o sadece Allah’ın
ayetlerini ulaştırıp okuyan, kimseden bir farkı ve
ayrıcalığı olmayan bir insandır.
Selman: -“Ayrıca O’nun bir tek mucizesi vardır ve o
da Kur’an’dır. Kendisine başka mucize
verilmemiştir” deyince, hemen Şakir sözü alır ve:
-“Ben de hadisler konusunda emin değilim. Onun
adına sayısız hadis uydurulduğuna göre hadisler
güvenilir kaynak olmaktan çıkar kanaatimce.
Dolayısıyla değiştirilemeyen ve Rabbimizin garantisi
altında olan Kur’an, bizim için tek yol göstericidir.”
der. Arkadaşlarının bu konuşmalarını duyan Ahmet
ise; -“Arkadaşlar! Siz Peygamberi gereği gibi
tanıyamamışsınız. O insanüstü öyle bir zattır ki her
derdin devası onda, her isteyenin matlubu ondadır.
Müşrikler ne zaman karşısına çıkıp bir mucize
istemişse mucize göstermiş ve dilediği zaman gaybi
haberler vermiştir. Dolayısıyla onu sıradan bir insan
konumuna indirgeyip değerini düşürmeyin.” der.
Bu sözler üzerine tartışma uzar ve nihayetinde
herkes söylediğiyle kalınca geç saatte uyumaya
çekilirler. Gözlerini açtıklarında ise vakit öğleni
geçmektedir…

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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79. Peygamber Efendimiz’e yaklaşımla ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi metinde geçen
konuşmalara karşı bir cevap niteliğinde değildir?
A) Ümmi olduğu halde kendisine insanları hayrette
bırakan bir kitap verilmiştir.
B) Sahih-i Buhari Kur’an’dan sonra en güvenilir
kaynaktır.
C) O (sav), ne sade bir postacı ne de Allah’ın
bildirdiğinden başkasını bilecek biridir.
D) Kur’an’da İsra ve Miraç hadisesine yer
verilmektedir.
E) Size iki emanet bırakıyorum onlara sarılırsanız
delalete düşmezsiniz. Kur’an ve Sünnet.

80. Cemil ve Ahmet için söylenebilecek en doğru ve
genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkisi de Hz. Peygamber’e(sav) Kur’an perspektifli
bir bakış açısıyla bakmaktadır.
B) Cemil’in, Hz. Peygamber’i sıradanlaştırmasına
karşın, Ahmet hak ettiği değeri vermiştir.
C) Ahmet Hz. Peygamber’i model olmaktan
çıkarırken Cemil örneklik makamına eriştirmiştir.
D) Peygamberimiz hakkında ifrat ve tefrite kaçarak
istikameti bulamamışlardır.
E) Selman ve Şakir’e göre daha itidalli ve vasat bir
yol takip etmektedirler.

SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!
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