1. Kavram
Açıklama
I. Nezir
a. Müjdeleyen olması
II. Mübeşşir
b. Şefkatli ve merhametli olması
III. Rauf
c. Uyaran, korkutan olması
IV. Üsve-i
d. En güzel örnek olması
Hasene
Yukarıda Peygamber Efendimiz’in(sav) kişiliğini
ifade eden anahtar kavramlar ve bu kavramların
açıklamaları verilmiştir. Verilen kavramların
açıklamalarla eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Siyer coğrafyasının kültürel yapısına baktığımızda,
Peygamber Efendimiz’in (sav) bazı kültürel
davranışları kaldırdığını bazılarına ise hiç
dokunmadığı görülecektir.
Peygamber Efendimiz (sav), yukarıda verilen
kültürel davranışlardan hangisine veya hangilerine
dokunmadan aynen devam ettirmiştir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----

I. Evlatlık çocukların ölümleri veya boşanmaları durumunda hanımları ile evlenilmemesi
II. İki kız kardeşin bir nikâh altında tutulması
III. Çocukların sünnet edilmesi
IV. Sütanne uygulaması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

2.

-----

A) I-b, II-a, III-c, IV-d
B) I-d, II-a, III-b, IV-c
C) I-a, II-b, III-c, IV-d
D) I-c, II-a, III-b, IV-d
E) I-c, II-b, III-a, IV-d

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
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3. Kavram
I. Teşeüm
II. Nadi
III. Zihar
IV. Müsle
Tanım
a. Savaşta öldürülen düşmanın organlarını kesme
b. Arap dilinde toplantı yeri
c. Bir şeyleri uğursuz sayma ve kötüye yorma
d. Cahiliye Araplarının, hanımlarını anneleri gibi
görüp ölene kadar onlara el sürmemesi
Yukarıda cahiliye devrinin Araplarında yaygın olan
bazı kültürel özelliklerin tanımları ve bu tanımlara
karşılık gelen kavramlar karışık bir şekilde
verilmiştir.
Buna göre kavram ve tanımların doğru bir şekilde
eşlenmiş hali aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
A) I-a, II-c, III-d, IV-b
B) I-c, II-a, III-d, IV-b
C) I-a, II-d, III-c, IV-b
D) I-c, II-b, III-d, IV-a
E) I-c, II-b, III-a, IV-d

4. 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
Yukarıda verilenler kendilerine uygun gelecek
olaylarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi
dışarıda kalır?
A) Bilal-i Habeş’in Kabe’nin üstünde ezan okuması
B) Hatıp bin Ebi Belta olayı
C) Kus b. Saide olayı
D) Gadir-i Hum olayı
E) Hendek Savaşı

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı

Sayfa 1

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

7. -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;
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
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
gösterilebilir?
A)Yalnız 1
B) Yalnız 3
C)1 ve 2
D) 1 ve 3
E)1, 2 ve 3

B Kitapçığı

A) Hanımlarının her birine eşit davranıp hukukları na riayet etmiştir.
B) Kadınların dışlandığı bir dönemde hanımlarına
en güzel şekilde davranmıştır.
C) Aile içinde yaşanan sorunları kimseyi kırmadan
giderirdi.
D) İnsanların birbirlerini katlettikleri bir dönemde
aralarında kardeşlik müessesini kurmuştur.
E) Ayrı toplum ve kültürde yetişmiş olan zevcelerinin farklılıklarını zenginleştirmiştir.

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

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

-----

6. Peygamber Efendimiz’in (sav) yağan yağmura
cübbesini tutup onu karşılamasına şaşıran
sahabeye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Sünnet kaynakları, Kur’an’a rakip değil, Kur’an’ı
anlamamıza yardımcı kaynaklardır.
B) Hadisler tek kaynak değil, temel kaynaklardandır.
C) Hz.Muhammed’in (sav) Kur’an-ı Kerim’deki
ayetleri tefsir ettiğini söylemek doğru değildir.
D) Ayetlerin sebebi nüzulünü bilmek, ayetleri
anlamamıza yardımcı olur.
E) Hadisler ayetleri anlamamızı sağlayacak birer
basamaktırlar.

8. Aşağıdakilerden hangisinde Hz.Peygamber’in (sav)
farklı bir yönüne değinilmiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
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9. Allah tarafından Peygamberlere mucizeler
verilmesinin amaçları aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde verilmiştir?
A) Hidayet - İtiraz kapılarını kapamak – Yardım
B) Hidayet - Herkesin iman etmesi - Helak etme
C) Müslümanların galip gelmesi – Hidayet –
İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi
D) Helak - İnananların ihtiyaçlarının giderilmesi –
Hidayet
E) Yardım - Bütün insanların iman etmesi –
İnsanların uyarılması

10. Aşağıdakilerden
hangisi
Kur’an-ı
mucizelerinden biri değildir?

Kerim’in

A) İçinde hiçbir çelişki olmayıp, lafız- mana dengesinin insanı hayrette bırakacak derecede olması
B) Mesajlarının, bütün zaman ve mekânlarda toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi
C) Akılları ikna ederken yürekleri de tatmin etmesi
D) Belagat ve fesahatiyle mükemmellik ile birlikte
kanun ve hükümlerinin daima genç kalması
E) Arapça olarak inen Kur’an-ı Kerim’in anlaşılır olması

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı

Sayfa 2

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

12. Nübüvvet’in ilk üç yılında yapılan özel veya
bireysel davet neyi ifade eder?

13. “Tebliğ-Tebyin-Talim-Tezkiye” kavramlarının karşılığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru
verilmiştir?
A) Duyurmak- Beyan etmek- TemizlemekÖğretmek
B) Beyan etmek- Öğretmek- TemizlemekDuyurmak
C) Duyurmak- Beyan etmek- ÖğretmekTemizlemek
D) Beyan etmek- Duyurmak- ÖğretmekTemizlemek
E) Duyurmak- Öğretmek- Temizlemek- Beyan
etmek

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Davet mesajlarının aleni bir şekilde insanlara
ulaştırılması
B) Davetin gizlice insanlara sunulması
C) Dar’ul Erkam’da gizlice toplanıp davet mesajlarının iletilmesi
D) Davet mesajlarının fakir ve yoksullara duyurulması
E) Davet mesajlarının bire bir şahıslara ulaştırılması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Çoğunluğu erkek olup az bir kısmı kadınlardan
oluşmaktaydı.
B) Tamamına yakını maddi olarak fakir kesimden
oluşmaktaydı.
C) Sosyal statü olarak 31’i hür, 7’si mevali ve 7’si
köle idi.
D) Yüzde seksenden fazlası okuma yazma bilmiyordu.
E) Yaşları itibarı ile tamamına yakını gençlerden
oluşmaktaydı.

14. “ Cehaleti tanımayan, İslam’ı da tam anlamıyla
anlamaz” sözü ile aynı anlamı taşıyan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

11. İslam’ın ilk yıllarında müslüman olan ilk kırk beş
kişi ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden
hangisi doğru değildir?
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A) Gece olmadan gündüzün aydınlığı, çirkin olmadan güzelin güzelliği bilinmez.
B) İslam’ı gerçek anlamda anlayabilmek için cahiliye yaşantısını yaşamamız gerekmektedir.
C) Cahiliyeyi tanımadan da İslam’ı tanıyabiliriz.
D) İslam’ı tanıyıp öğrendiğimiz gibi cahiliyeyi de
tanımalıyız.
E) Cahiliyeyi tanımadan İslam’ı tanırsak sorun yaşayabiliriz.

15. Aşağıdakilerden hangisi Mekke coğrafyasının
sosyal yapısının avantajlarından biri değildir?
A) Göçebe olmayan bir topluluk olmaları
B) Geçim kaynaklarının sadece ticaret olması
C) Kendilerini çok özel insanlar olarak saymamaları
D) Haram ayların varlığı
E) Kölelik uygulamasının olması

16. “Şari” kavramının anlamı aşağıda seçeneklerin
hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Hüküm koyan, helal haram sınırını belirleyen
B) Şeriat hükümlerini gönülden destekleyen
C) Şerli ve kötü insanlar
D) Sınır tanımadan istediği gibi yaşayan
E) Şeriatın hükümlerini tanımayan

17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in
(sav) hayatı ile ilgili, Kur’an-ı Kerim’in temas ettiği
konulardan biri değildir?
A) Yetim olarak büyümesi ve çektiği sıkıntılar
B) Nübüvvet öncesi ümmiliği ve kitaptan mahrum
oluşu
C) Şam yolculuğunda yaşadığı olaylar
D) Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması
E) Muhteşem ve güzel bir ahlaka sahip olması

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı

Sayfa 3

Siyer-i Nebi’de geçen bazı önemli olaylar ve bu
olaylardan çıkarmamız gereken dersler yukarıda
verilmiştir.
Buna göre, olay ve çıkarılması gereken dersler
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir
şekilde eşleştirilmiştir?
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20. Siyer-i Nebi için söylenilen “Bugünden hareket
ederek o günü değil, o güne giderek siyeri
okumalıyız.” sözünden aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Hadiseleri anlamada zaman ve mekânın ehemmiyet arz ettiği
B) Meseleleri sağlam bir zemine oturtmak, o meselenin neşet ettiği ortama hâkim olmaktan geçer.
C) Geçmişin (siyer coğrafyasının) doğru analizi, sonraki çağların penceresinden bakmakla yapılır.
D) Bu zamanda meydana gelen bir olay, hakikaten
olmasa bile, hayalen o zamana gidilerek daha
iyi kavranabilir.
E) Bazen yanlış gibi görünen bir mesele, kendi
zaman ve zemininde hiç olmadığı kadar doğru
görünür.

21. Ayat – Beyyine – Müzemmil – Burhan – Sultan –
Ayan – Hak – Furkan
Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Kur’an
ve hadislerde “Mucize” kavramı yerine
kullanılmıştır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

19. Siyer-i Nebi’de bahsi geçen, “Hz. Peygamber’in
(sav) vefatına neden olan hastalığı zamanında,
yanında bulunan sahabeden vasiyetini yazdırmak
için kâğıt, kalem istemesi; sonrasında rahatsızlığının
şiddetlenmesi üzerine bayılması, Hz. Ömer’in de
Efendimizin bu halinden dolayı vasiyet yazılmasını
engellemesi”
hadisesi,
aşağıda
verilen
kavramlardan hangisi ile anılmaktadır?
A) Garanik Hadisesi
B) Kırtas Hadisesi
C) Fedek Hadisesi
D) Gadir-i Hum Hadisesi
E) Şakk-ı Sadr Hadisesi

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) I-c, II-d, III-a, IV-b
B) I-b, II-c, III-a, IV-d
C) I-a, II-d, III-c, IV-b
D) I-b, II-a, III-d, IV-c
E) I-c, II-a, III-d, IV-b

-----

Olay
Çıkarılması gereken dersler
I. İsra ve miraç a.biat, sadakat ve çaba
II. Akabe
b.Yol ve yolculuk adabını öğrenme
III. Sevr
c. Mükâfat ve yücelme ahlakı
IV. Hicret
d. Tedbir ve tevekkül

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

18. Siyeri sadece tarihi bir olay olarak değil; bugünle
beraber yarını anlatan önemli bir kaynak ve ondan
kendimize dersler çıkarabileceğimiz bir ibret
tablosu olarak değerlendirmemiz gerekir.
Bundan hareketle;

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

22. İslam alimleri risalet davasının ilk altı yılını çeşitli
şekillerde tasnif etmişlerdir.
Aşağıdaki devrelerden hangisi Hz. Ömer’in
Müslüman oluşu ile başlamış olup Mekke
döneminin sonlarına kadar sürmüştür?
A) Gizli davet gizli örgütlenme
B) Genel davet açık örgütlenme
C) Özel davet gizli örgütlenme
D) Genel davet gizli örgütlenme
E) Gizli davet açık örgütlenme

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı

Sayfa 4

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

Bu sözler üzerine tartışma uzar ve nihayetinde
herkes söylediğiyle kalınca geç saatte uyumaya
çekilirler. Gözlerini açtıklarında ise vakit öğleni
geçmektedir…
23, 24 ve 25. Soruları yukarıda verilen okuma
parçasına göre cevaplayınız.

23. Peygamber Efendimiz’i (sav) layıkıyla tanıyıp O’na
hak ettiği değeri veren kimdir?
A)Ahmet

B) Cemil
D)Şakir

B Kitapçığı

C)Selman
E)Hiçbiri

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

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.

25. 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.

-----

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.

24. Peygamber Efendimiz’e yaklaşımla ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi metinde geçen
konuşmalara karşı bir cevap niteliğinde değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

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 Peygamberimiz’in(sav) 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.

2015

26. I. Efendimiz’in katıldığı sefer sayısı 28’dir.
II. Efendimiz’in katılmayıp sahabe’yi gönderdiği
sefer sayısı 45’tir.
III. Efendimiz’in bizzat komuta ettiği savaş ve
seferlerin gün sayısı takribi 882’dir.
IV. Efendimiz’in komuta ettiği savaşların sıcak
çatışmaları 50 günü geçmez.
Yukarıda Peygamber Efendimiz (sav) zamanında
yapılan seferlerle ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.
Bunlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

2.KATEGORİ(GENÇLER)

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

B Kitapçığı

Sayfa 5

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

Buna göre hangi iki hayvanın kutsallık
kazanmalarına sebep olan özellikleri yanlış
verildiği için birbiriyle değişmelidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

B Kitapçığı

-----

Mekke müşrikleri putlar adına hüküm ve kanun
koyucu olarak bazı hayvanlara kutsallık atfederek
onları salıverirlerdi. Bu hayvanlardan dördünün adı
ve onların kutsallık kazanmalarına sebep olan
özellikleri yukarıda verilmiştir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

28. I. Bahira: Arka arkaya beş kez doğuran ve beşinci
doğumu dişi olan deveye denir. Bu deve putlar
adına salıverilir; ne sütünden ne de etinden istifade
edilirdi.
II. Saibe: İkiz doğuran bir koyun veya devenin
yavrularından biri dişi diğeri de erkek olursa
bunlara bir kutsallık atfedilir, salıverilirdi.
III. Vâsile: Bir iş ya da adak sonucu putlar adına
salıverilen develere denir. Ne sütünden ne de
etinden istifade edilirdi.
IV. Ham: Bir erkek deve on batın doğuracak kadar
dişi deveyi döllerse o deveye de kutsallık atfedilir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Put,müşahhas/somut varlıklar olabileceği gibi
mücerred / soyut varlıklardan da oluşabilir
B) Hıristiyanlar Hz. İsa (as)’a, Yahudiler ise Uzeyr
(as)’a ilahlık vasıflarını vererek şirke düşmüştür.
C) İnsanların heva ve hevesine uyması da şirkten
kabul edilir
D) Günümüzde tanrısızlığı ihtiva eden materyalizm,
eski dönemlerde dehriyyun adı altında hüküm
sürmekteydi
E) Mekke müşrikleri putlar dışında herhangi bir
yaratıcının varlığına inanmazlardı

29. Aşağıdakilerden hangisi Nübüvvet’ten önce Hz.
İbrahim’in(as) hanif dini mensubu olarak yaşayıp bu
dine tabi iken vefat edenlerden biridir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

27. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2015

A) Ka’b b. Lüey
B) Ebu Amr b. Seyfi
C) Ebu Kays b. Eslet
D) Ümeyye b. Ebi’s-Salt
E) Sellam b. Mişkem

30. İranlıların Efsanevi komutanı Rüstem-i Zal’a
gönderilen İslam ordusu elçisi Rebi b. Amr’ın,
Rüstem’in kendisine sormuş olduğu “ Sizi buralara
getiren amaç nedir?” şeklindeki sorusuna verdiği
cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İnsanları kula kulluktan kurtarıp Allah’a kul yapmak
B) Sizleri dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam’ın
rahmetine kavuşturmak
C) Ülkenizi ve halkınızı manen yakan Mecusilik
ateşini söndürmek
D) Davetimize karşı çıkanla, Allah’ın vaat ettiğine
kavuşuncaya kadar savaşmak
E) Allah’ın bizlere vaat ettiği gibi ya şehit olup
cennete gitmek, ya da sağ kalıp zafere ulaşmak

31. Mekke için, Kur’an-ı Kerim’de “Ümmü’l-Kura/
Şehirlerin Anası” denmesinin sebebi aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
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) Efendimiz’in(sav) 23 yıllık nübüvvetinin 13 yılını
bu şehirde geçirmiş olması

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

Yemen’e kadı olarak görevlendirilen bu sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muaz bin Cebel
B) Sad bin Ebu Vakkas
C) Talha bin Ubeydullah
D) Zübeyir bin Avvam
E) Enes bin Malik

B Kitapçığı

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

33. Efendimiz (sav) bir gün sabah namazından sonra
cemaate dönerek, “İçinizden hanginiz Yemen’e
(kadı olarak) gider?” buyurdu. Hz. Ebû Bekir, “Ben
giderim, Ya Resûlullah!” dedi. Peygamber
Efendimiz(sav) hiç bir cevap vermeyip sustu. Az
sonra tekrar, “Hanginiz Yemen’e gider?” diye
sordu. Bu sefer Hz. Ömer ayağa kalktı, “Ben
giderim, yâ Resûlullah” dedi. Peygamber
Efendimiz(sav), Hz. Ömer’e de cevap vermeyip
sustu. Bir müddet bekledikten sonra tekrar,
“İçinizden Yemen’e kim gider?” diye sordu. Bu sefer
bir sahabe kalkıp, “Ben giderim, ya Resûlullah”
dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav)
sahabeye “Bu vazife senindir” buyurdu.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Toplum tarafından sevilen Ved, Suva, Yağus,
Yeuk ve Nesr adındaki salih insanların vefat
etmelerinden sonra, anılarını yaşatmak için
heykellerini diktiler.
B) Ved, Suva, Yağus, Yeuk ve Nesr; güç, kuvvet,
azamet, güzellik ve idare gibi beş önemli sembolü
temsil etmekteydi.
C) İlk zamanlarda yapılan heykellere ibadet
edilmiyordu. Sadece onları hatırlamak için
heykelleri yapıldı. Sonraki zamanlarda ise ibadet
edilmeye başlandı.
D) İnsanlık tarihinde Puta tapıcılığı ilk başlatan Amr
b. Lühey’dir. Hz Nuh zamanında ise putperestlik
en yaygın dönemini yaşamıştır.
E) Ved; Erkek savaşçı, Suva; Güzel kadın, Yağus;
Aslan, Yeuk; At, Nesr; Kartal anlamına
gelmekteydi.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

32. Putlar ve putperestliğin ortaya çıkışıyla ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2015

34. “Gizli tutulan Mekke Gazvesi’ni Hatib b. Ebi Belta
bir mektupla Mekkeli müşriklere bildirdi. Gelen
vahiyle bunu haber alan Resulullah(sav), Hatib’i
yanına çağırıp, bunu neden yaptığını sordu. Hatip
bunu Mekke’deki ailesini korumak için yaptığını
söyledi. Hz Muhammed (sav) onun özrünü kabul
etti.” Siyerde yaşanan bu hadise nasıl
yorumlanabilir?
A) Yapılan her hata hoşgörüyle karşılanmalı
B) Yapılan eylemlerin nedenini sorgulanıp, ona göre
tavır alınmalı
C) Yapılan hatalar cezalandırılmamalı
D) Hataların büyüyüp yaygınlaştırılmaması için
üzeri kapatılmalı
E) İşlenen suçları hemen cezalandırmak toplumsal
kaosa sebep olabilir

35. Hz.Muhammed(sav) “Ben……..duası, ………. müjdesi,
……….rüyasıyım” buyurmaktadır.
Boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden
hangileri getirilmelidir?
A) Hz.İbrahim – Hz.Musa - Abdullah
B) Amine - Hz.İsa - Abdullah
C) Hz.İbrahim - Hz.İsa - Amine
D) Hz.İbrahim-Hz.Musa - Amine
E) Hz.Musa – Hz.İsa - Amine

36. Ey İman Edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz
yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının.
Allah’a ve Resul’üne itaat edin ki, rahmete
kavuşturulasınız. (Ali İmran 130-132)
Yukarıdaki ayet hangi olaydan sonra indirilmiştir?
A) Bedir savaşı
B) Uhud savaşı
C) Hendek savaşı
D) Hudeybiye antlaşması
E) Hayberin fethinden sonra

2.KATEGORİ(GENÇLER)
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Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki seçeneklerde
verilenlerden hangisi gelirse en doğru olur?

39. Kur’an-ı Kerim’in ısrar ve tekrar ile nazarımıza
verdiği, Efendimiz’in (sav) çok önemli uyarılarla
dikkatimizi çektiği üç put aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Heva – Şeytan - Dehr
B) Heva - Dehr - Şari
C) Nefis – Şeytan - Heva
D) Nefis – Tağut - Şeytan
E) Tağut – Heva - Şari

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Semud-Hz. Salih(as)
B) Ad-Hz. Hud(as)
C) İsrailoğulları-Hz. İlyas(as)
D) Medyen-Hz.Şuayb(as)
E) Ninova-Hz. Yunus(as)

-----

38. “Eğer bir gün ……………. Kavmi gibi, ölçüde ve tartıda
haksızlık yapan bir topluluk ile karşılaşırsan, onlara
…………. Peygamber gibi en güzel sözlerle öğüt ver.
Kul haklarının ne kadar önemli olduğunu onlara en
gür sedan ile haykır. Eğer bir gün Musa gibi bir
taleben olursa, onu yetiştirmek için hiçbir şeyden
geri durma. Risalet davasının zorlu yolunun hocasız
da, talebesiz de yürünemeyeceğini asla unutma.”

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Dünya coğrafyasında ahlaki çöküntünün en fazla
olduğu bölgeydi.
B) Kavmiyetçiliğin yaygın olduğu bir sosyal yapısı
vardı.
C) İnsanlık dışı bir takım uygulamalar görülmekteydi.
D) Diğer bölgeler gibi köleliğin yaygın olduğu bir
sosyal yapısı vardı.
E) Mekke’de yaşayanlar gelenek göreneklerine aşırı
bir şekilde bağlı idiler.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

37. Nübüvvet Öncesi Mekke coğrafyasının sosyal
yapısı hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi
yanlıştır?

2015

40. 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.
Buna göre, 2004 yılı verilerine göre kanıtlanmış
petrol rezervleri en yüksek olan ilk beş ülkenin
sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)Suudi Arabistan-Irak-İran- B. Arap EmirlikleriKuveyt
B)İran-Irak-Suudi Arabistan- Kuveyt-B. Arap
emirlikleri
C)Irak-İran-Suudi Arabistan -B. Arap EmirlikleriKuveyt
D)Suudi Arabistan- İran- Irak-Kuveyt-B.Arap
Emirlikleri
E)İran- Suudi Arabistan- B.Arap Emirlikleri-IrakKuveyt

41. İlga, Islah ve İbka” kavramlarının anlamı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İlga: Kaldırılan kültürel davranışlar. Islah: Tedavi
edilen kültürel davranışlar. İbka: Korunan
kültürel davranışlar
B) İlga: Tedavi edilen kültürel davranışlar. İslah:
Kaldırılan kültürel davranışlar. İbka: Korunan
kültürel davranışlar.
C) İlga: Kaldırılan kültürel davranışlar. İslah:
Korunan kültürel davranışlar. İbka: Tedavi edilen
kültürel davranışlar.
D) İlga: Tedavi edilen kültürel davranışlar. İslah:
Tedavi edilen kültürel davranışlar. İbka:
Kaldırılan kültürel d anışlar
E) İlga: Korunan kültürel davranışlar. İslah:
Kaldırılan kültürel davranışlar. İbka: Tedavi
edilen kültürel davranışlar

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B Kitapçığı

Sayfa 8

42. Tarafsız bir gözle Peygamber Efendimiz ’in (sav)
hayatını okuyan batılı araştırmacı yazarlar bile O’na
olan hayranlıklarını dile getirmekten kendilerini
alamamışlardır. “İnsanlığın sorunlarının üst üste
yığılarak neredeyse çözülemez bir noktaya ulaştığı
günümüzde Peygamber Efendimiz ’e (sav) her
zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer o aramızda
olsaydı, bütün bu sorunları, oturup bir kahve içme
rahatlığı içinde çözerdi.” diyerek Peygamber Efendimiz ’e (sav) olan hayranlığını dile getirmekten
kendini alamayan Nobel ödüllü İrlandalı yazar
kimdir?

44. “Mucize” ’nin kelime anlamı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Doğaüstü olaylar
B) İnsanı aciz bırakan iş
C) İnsanların görmediği, işitmediği hadiseler
D) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan hadiseler
E) Kural dışı hadiseler

B Kitapçığı

-----

A) Doğru anlamda Allah tasavvurunu oluşturmak
için
B) Kur’an-ı Kerim’i daha iyi kavramak için
C) Bir mümin için olması gereken hareket tarzı
stratejisini sergilemek için
D) “Muhabbet ancak marifet ile sağlanır” kaidesince O’nu hakkıyla sevebilmek için
E) Tarihi malumatlarımızı kökleştirip yaşanmış
olayları efsanelerden ayırt etmek için

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

43. Aşağıda verilenlerden hangisi “Neden siyer
öğrenmeliyiz?” sorusunun bir cevabı olamaz?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) George Bernard Shaw
B) Prens Bismarck
C) Doktor Maurice
D) Geothe
E) W. Thomas Carlyle

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

2015

45. Peygamber Efendimiz ’in (sav) hayatını sıradan bir
insanın hayatını okur gibi okumak, siyerine sıradan
bir romanın sayfalarını çevirir gibi göz gezdirmek,
şüphesiz ki O’nun layıkıyla anlaşılmasını
engelleyecektir.
Bu durumda aşağıda verilenlerden hangisi “Nasıl
siyer öğrenmeliyiz?” sorusuna verilecek doğru bir
cevap değildir?
A) Siyeri, Kuran’ın rehberliğinde okuyarak öğrenmeliyiz.
B) Siyeri, efendimiz dışında hiç kimse ve hiçbir şeyle irtibatlandırmadan öğrenmeliyiz.
C) Siyeri, adeta olayların içerisine dâhil olarak
öğrenmeliyiz.
D) Siyeri, bir bilgi derlemesi şeklinde değil, her gün
yeniden ve bir kez daha keşfederek okuyup
öğrenmeliyiz.
E) Siyeri, sebep-sonuç ilişkisi bağlamında öğrenmeliyiz.

46. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler,
Peygamber Efendimiz ’in (sav) şahsiyetini inşa
etme noktasında, hayatlarıyla temel bazı mesajlar
vermektedirler.
Aşağıda adı geçen peygamberlerden hangisinin,
hayatıyla Peygamber Efendimiz ’e (sav) , “Eğer bir
gün davalara bakan bir hâkim olursan; sakın
yargısız infaz yapma, gerçek adaletin gerektirdiği
şekilde hükmet. Unutma ki, adalet; Risalet
davasının en büyük şiarı ve gerçekleştirmesini
arzuladığı en büyük amacıdır. Öyleyse sen de bu
amaca hizmet et ve adaleti hayatının eksenine
yerleştir.” mesajını verdiği söylenebilir?
A) Hz. Davut(as)
B) Hz. Yakup(as)
C) Hz. Şuayb(as)
D) Hz. Zülkifl(as)
E) Hz. Zekeriyya(as)

2.KATEGORİ(GENÇLER)
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49. 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
kısaca yer verilir arka kapakta.
2015 KDSS kitabı olan “Suffa Meclisleri Siyer
Dersleri” adlı kitabın arka kapağında ise neredeyse
kitabın özü denilebilecek iki Hadis-i Şerif’e yer
verilmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kitabın arka
kapağında yer alan bu iki Hadis-i Şerif’ten biridir?
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.”

B Kitapçığı

-----

A) Kalbi - Görsel - İlmi
B) Hissi – Haberi - Akli
C) Kalbi – Akli - İlmi
D) Hissi – Akli - İlmi
E) Kalbi- Akli - Dini

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

48. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mucize türleri
doğru olarak verilmiştir?

-----

A) Nabit
B) Hame bint Zeyd
C) Amr b. Lühey
D) Kusay
E) Amir b. Haris

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

47. Şam diyarına yaptığı bir sefer sırasında orada halkın
çeşitli suretlerde yapılmış putlara taptığını görüp
kırmızı akik taşından insan suretinde yontulmuş
Hubel isimli bir putu Mekke’ye getirerek
putçuluğun temelini atmıştır. Bu
yüzden de
Efendimiz’in(sav), kendisi hakkında, “Cehennemde
bağırsaklarını sürüye sürüye gezerken gördüm...”
dediği kişi kimdir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI

2015

50. 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 öğrencilere,
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/ Hasan-Hz.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

51. Yahudiler, Hıristiyanlar, Zerdüştler, Budistler,
Kâhinler, Şairler ve Hanifler gibi o gün için var olan
farklı din ve düşünce mensuplarının gelecek son
Nebi konusunda ittifak edip O’nu müjdelemeleri
aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Tüm bu din ve düşünce mensupları O’na
inanıp ittiba edecektir.
B) Bu farklı din ve düşünce mensupları, hak yol
üzerinde olmadıklarını bilmektedirler.
C) Bunların her biri, Hz. İsa’nın “Ben gidiyorum
ki, benden daha hayırlısı gelsin” müjdesine
inanmaktadır.
D) Kendi çıkarları için böylesi bir ittifakta bulunmalarının getirilerini hesap etmektedirler.
E) Tüm kutsal metinler ve bu metinlerden ilham
alan zihinler O’nu işaret etmektedir.

2.KATEGORİ(GENÇLER)
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Hakkında bilgi verilen bu savaş
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

aşağıdaki

A) Hz. Peygamber öncesi ortam-Hz. Peygamber’in
yaşadığı ortam – Hz. Peygamber sonrası ortam
B) Cahiliye dönemi ortamı – Mekke dönemi ortamı
– Medine dönemi ortamı
C) Hz.Peygamber öncesi ortam- Hz.Peygamber
sonrası ortam – İçinde bulunduğumuz ortam
D) Hz. Peygamber dönemi ortam – Hz. Peygamber
sonrası ortam – İçinde bulunduğumuz ortam
E) Geçmiş peygamberler dönemi – Sahabeler
dönemi – Tabiin dönemi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Mute savaşı
B) Kadisiye savaşı
C) Feran savaşı
D) Rabiğ seriyyesi
E) Silfübahr seriyyesi

54. Siyerden hakkı ile istifade etmek için bilinmesi
gereken üç tarihsel ortam aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

52. İslam tarihinin en önemli savaşlarındandır.
Müslümanlara Sa’d b. Ebi Vakkas, İranlılara ise
Rüstem-i Zal komuta etti. Bu savaş neticesinde İran
toprakları imanla tanıştı ve ardından da birçok yere
İslam’ın mesajı ulaştı.

2015

53. Sahabe
I. Hz.Aişe
II. Hz. Osman
III. Erkam b. Ebi’l- Erkam
IV. Selman-ı Farisi
V. Habbab b. Eret

Buna göre, yukarıda verilen sahabeler ile onlarda
zirveleşen ahlak eşleştirildiğinde hangi sahabe bu
eşleşmenin dışında kalır?

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Peygamber Efendimiz (sav) sahabeleri yetiştirirken,
onlardan her birini ahlakın farklı bir alanında
zirveleştirmiştir.

A) Hz.Aişe
B) Hz.Osman
C) Erkam b. Ebi’l- Erkam
D) Selman-ı Farisi
E) Habbab b. Eret

A)
B)
C)
D)
E)

Hazırlık
Soruları
Suffa

Değerlendirme
soruları
Darü’l-Erkam

Çıkarılacak
Dersler
Hira

Darü’l-Erkam

Hira

Suffa

Hira

Darü’l-Erkam

Suffa

Darü’l-Erkam

Suffa

Hira

Hira

Suffa

Darü’l-Erkam

-----

Kendilerinde zirveleşen ahlak
a. Haya, edep ve infak ahlakı
b. Tevazu ve direniş ahlakı
c. İlim ve içtihat ahlakı
d. Hakikat arayışı ve güven ahlakı

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

56. Peygamber Efendimiz’in (sav), “Ben iki kurbanlık
babanın oğluyum!” sözüyle kastettiği iki isim
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Hz. İbrahim – Hz. İsmail
B) Hz. İsmail – Abdulmuttalib
C) Abdulmuttalib – Abdullah
D) Abdullah – Amine
E) Hz. İsmail - Abdullah

2.KATEGORİ(GENÇLER)
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Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı
Kerim’in cahil kavramına getirdiği tanımlar
arasında gösterilemez?
A) Okuması yazması olmayan
B) Bir şey hakkında yeterli ilme ve bilgiye sahip
olmayan
C) Hakkında kesin bilgisi olmadığı halde zanna
dayanarak hüküm veren
D) Şehvet ve nefsanî arzularının peşinde koşan
E) Emanete ihanet eden

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

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

58. Kur’an-ı Kerim’in cahil kavramına getirdiği tanım ile
lugatların cahil kavramına getirdiği tanım
birbirinden farklıdır.

59. 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

60. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i şerifinde
“Dikkat edin! Bana Kur’an ve onunla birlikte onun
bir misli de verildi.” buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz ’in (sav) hadisinde “Onun bir
misli” diye kastettiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merhamet
B) Ramazan
C) Sünnet
D) Sahabeler
E) Tebliğ

-----

A) O’nun herkesten ama herkesten daha çok sevilmesinin istenmesi
B) O’nun adı anıldığında müminlerden kendisine
salât ve selam getirmelerinin istenmesi
C) Bir beşer olarak insanlara tebliğde bulunmakla
görevlendirilmiş olması
D) Allah’ın O’nun hayatı üzerine yemin etmiş
olması
E) Makam-ı Mahmud’a sahip olması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz ’in
(sav),-diğer insanlardan farklı olarak- Allah
katındaki değer ve kıymetini doğrudan ifade eden
cümleler arasında gösterilemez?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

57. Allah(cc) Peygamber Efendimiz ’in (sav), kendi
katındaki değer ve kıymetini çeşitli ayetlerle bize
bildirmiştir.

2015

61.

I. Üslup
II. Amaç
III. Usul
IV. Mahiyet
“Nasıl siyer öğrenmeliyiz?” sorusu yukarıda
verilen kavramlardan hangileriyle ilgilidir?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

B Kitapçığı
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63. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi,
Efendimiz’in(sav) yaşamı boyunca, şahsiyetinin
şekillenmesine katkı sağlayan durumlar arasında
gösterilemez?
A) Mekke, Medine, Taif gibi farklı iklimlerde
yetişmesi
B) Küçükken farklı evlerde kalması sebebiyle, farklı
insanlarla yaşama alışkanlığı kazanması
C) Şiir ve edebiyatın revaçta olduğu bir bölgede
doğması nedeniyle bu alanda yetenekli olması
D) Yetim kalmanın dezavantajını(nazlı, kaprisli,
alıngan olmak gibi) küçükken farklı evlerde
kalması sebebiyle aşması
E) Küçük yaşta hem yetim hem de öksüz kalması
nedeniyle ayakları üstünde durmayı öğrenmesi

B Kitapçığı

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıda bazı kavramlar ve bu kavramların
tanımları verilmiştir. Buna göre; kavram ve tanım
eşleştirilmesi aşağıda seçeneklerin hangisinde
doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Yeryüzünün ilk yerleşim yeridir.
B) Yeryüzünün ilk mabedi buradadır.
C) Coğrafi konum itibariyle yeryüzünün tam merkezinde yer alır.
D) Gönderilen birçok peygambere zemin olmuştur.
E) Ticari/Ekonomik sahada çevre bölgelere göre
çok geride kalmıştır.

65. Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de yeryüzünün ilk
mabedi olan Kâbe’yi; Beytü’l-Haram, Beytü’lMuharrem, Beytü’l Ma’mur ve Beytü’l-Atik gibi
ifadelerle anmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kâbe’nin de nihayetinde bir ev olduğunu ifade
etmek
B) Kâbe’nin çok eski bir mabet olduğunu belirtmek
C) Kâbe’ye bir kutsiyet yüklemenin manasız olduğunu ifade etmek
D) Kâbe’nin insanlık tarihinin farklı dönemlerinde
farklı isimlerle anıldığını ifade etmek
E) Kâbe’nin değer ve kıymetine vurgu yapmak

-----

Tanım
1-Kesin bilgiye dayanmayan yargılar
2-Sırf menfaatine uygun olduğu için yapılan her
davranış
3-Cazibenin yersiz sergilenmesi
4-Allah’tan başka idareyi/iradeyi kabul etmek

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

64. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi, Efendimiz’in
(sav) mübarek ömürlerinin geçtiği “Siyer
coğrafyası” hakkında doğru bilgi içermez?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

62. Kavram
a. Zan
b. Cahiliye hükmü
c. Taşkınlık
d. Taassup

2015

66. Hz. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i şerifte
” Beni Hud süresi ve kardeşleri ihtiyarlattı” şeklinde
beyanda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in Hud
suresinin kardeşi olarak gördüğü surelerden
değildir?
A) Teğabun süresi
B) Vakıa Süresi
C) Mürselat Süresi
D) Nebe Süresi
E) Ğaşiye Süresi

2.KATEGORİ(GENÇLER)
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Buna göre bu iki grup için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

69. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (sav)
gönderiliş gayelerinden biri değildir?
A) Kulluk
B) Tebliğ
C) İtiraz kapılarını kapamak
D) Küfre karşı zaferler kazanmak
E) Güzel örnek

B Kitapçığı

-----

A) Sirace’n Münir: Aydınlatan bir kandil olması
B) Usve-i Hasene: Güzel soyun temsilcisi olması
C) Huluki’in-Azim: Muhteşem ve muazzam bir ahlak
üzere olması
D) Kerim: Cömert ve şerefli bir elçi olması
E) Mübeşşir: Müjdeleyen olması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

68. Peygamberimizin (sav) şahsiyetinin anahtar
kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış açıklanmıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Hilli olanlar Kureyş’in dışında kalanlardır.
B) Ahmesiler kendilerini haremin asli sahipleri
sayardı.
C) Hac menasiklerinde iki grup arasındaki ayrım
geçici olarak ortadan kalkardı.
D) Hilliler harem bölgesine dışarıdan gelenlerdi.
E) Ahmesiler kendilerini ayrıcalıklı sayardı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

67. Araplar kendilerini sosyal statü ve dini yapı
açısından Ahmes ve Hil (Ahmesiler ve Hilli) olarak
ikiye ayırırlardı.
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70. “Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu
aynen şuna benzer: Adamın birisi çok güzel bir ev
yaptırmıştır. O, bu evi tamamlamış, süsleyip
donatmış, ancak duvarında bir köşe taşının yerini
eksik bırakmıştır. O şahane evi görmeye gelenler,
binanın içinde gezip dolaşırken, gözleri bu eksik
kalan yere ilişince: “Bina çok güzel olmuş ama
keşke şu köşe taşının yeri de boş bırakılmamış
olsaydı!” demekten kendilerini alamazlar. İşte ben,
yeri boş bırakılan o köşe taşı gibiyim.”
Hadis-i Şerif’inde kastedilen mana aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz.Muhammed(sav), peygamberlerin en yücesi
ve değerlisidir.
B) Hz.Muhammed(sav), peygamberlik vazifesini
kemale ulaştıran en son peygamberdir.
C) Hz.Muhammed(sav) yüce Allah tarafından
gönderilen bir elçidir.
D) Hz.Muhammed’in(sav) getirdiği mesajlar ile
diğer peygamberlerin getirdiği mesajlar aynı
kaynaktan çıkmıştır.
E) Hz.Muhammed(sav) ve diğer tüm peygamberler
Allah’tan gelen mesajları eksiksiz insanlara
ulaştırmışlardır.

71. İslam öncesi Mekke, eğitim ve yaşam tarzı
açısından cahiliye dönemi olarak anılsa da
Mekke’nin ileri gelenleri o günün dünyasında
parlamento niteliği taşıyan Daru’n-Nedve’de kendi
idari işlerini görüşerek sosyal hayatı düzenleyen
kuralları belirlerlerdi.
Buna göre İslam öncesi Mekke’nin idari sistemine
bakıldığında “Hacıların su ihtiyaçlarını giderme ve
her türlü içecek hizmetlerini karşılama” görevinden kim sorumluydu?
A) Osman b. Talha
B) Halid b. Velid
C) Ebu Süfyan b. Harb
D) Abbas b. Abdulmuttalip
E) Safvan b. Ümeyye
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1. Peygamberimizin Arap toplumundaki eğitici
rolünün günümüz eğitim sistemlerine ışık tutmasını
sağlamak
2.Öylesi bozuk bir toplumdan Peygamberimiz’in
(sav) nasıl mükemmel bir nesil yetiştirdiğini ortaya
koymak
3. Peygamberimiz’in (sav) elde ettiği başarının o
günkü insanların gayrı insani ve ahlaki hallerinden
kaynaklandığını ortaya koymak
Yukarıda verilen 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

74. Bedir esirleri arasında olduğu halde Peygamber
Efendimiz’in (sav) emriyle, Hz. Ali tarafından
öldürülen Mekkeli müşrik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saffan b. Umeyye
B) Süheyl b. Amr
C) Huyey b. Ahtab
D) Nadr b. Haris
E) Mervan b. Hakem

B Kitapçığı

-----

73. Son Peygamber’in(sav) 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;

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

B) Abdullah b. Selam
D) Said b. Zeyd
E) Zeyd b. Sabit

-----

A) Hassan b. Sabit
C) Zeyd b. San’a

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

72. Önceleri bir Yahudi âlimi iken, bir ön bilgi ile
Efendimiz’e (sav) sormak üzere üç soru hazırlayıp
O’nun
huzuruna
çıkan
ve
Peygamber
Efendimiz’i(sav) görür görmez aklında belirlediği
soruları bile sormayıp “Bu yüz asla yalancı yüzü
değil!” diyerek iman edip Müslüman olan sahabe
kimdir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
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75. Mekke’de tarih boyunca bazı kişiler, lider veya kral
olmak için çeşitli çalışmalar yapmışsa da hiçbir aile,
başka bir ailenin egemenliği altına girmek
istememiştir. Bu durumu nedenini en doğru şekilde
izah eden ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lider veya kral olma vasfını taşıyan kimsenin
olmaması
B) Daru’n-Nedve’de bunun yasaklanmasına dair
ortak karar almış olmaları
C) Başlarına geçecek lider veya kralın, inançlarını
engelleyebileceği korkusunu taşımaları
D) Aile asabiyetleriyle beraber, hürriyetlerine
alışkın bir toplum olmaları
E) Liderlik veya krallığın, o günkü toplum inancında
yasak olması

76. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye devrinin kültürel
özellikleri arasında gösterilemez?
A) Baykuşun ötmesi, köpeğin uluması, eşeğin anırması, farelerin çokça gözükmesi uğursuzluk
sayılırdı.
B) Anadolu’da Gulyabani olarak adlandırılana
benzer hayali varlıkların insanlarla menfi
ilişkisinin olduğuna inanılırdı.
C) Sabahın erken vakitleri, gecenin zifiri karanlığı,
kötülüklerin cirit atacağı zaman olarak görülürdü.
D) Hz. İbrahim’den beri uygulanan, erkeklerin
sünnet edilme geleneği vardı.
E) Genellikle bir şeyleri iyiye yorma yani tefeül
geleneği vardı.

77. Aşağıda verilen kutsal kitap veya metinlerin
hangisi Peygamber Efendimiz (sav) “Sahibü’l
kadibi ve’l Hirave, Sahibu’l-Tac, Faraklit,
Parakletos” isimleriyle işaret edip O’nun
geleceğini haber vermiştir?
A) İncil

2.KATEGORİ(GENÇLER)

B) Zebur
D) Suhuf-u İbrahim

C) Tevrat
E) Avesta
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78. Peygamber Efendimiz(sav) ordusuyla beraber
Tebük Gazvesi’ne giderken, geçtikleri bir mekândan
“Buradan çabuk geçiniz. Burası kendilerine
zulmeden, bundan dolayı da azaba uğrayanların
yurdudur. Siz onların evlerine uğradığınızda benzer
azapların size de geleceğinden korkarak ve (boyun
büküp) ağlayarak geçiniz.” diyerek sahabelerini
uyarmıştır.

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam düşmanlarının
saldırı malzemesi olarak kullandığı meselelerden
biri değildir?
A) Miras paylaşımında erkeğe iki, kadına bir pay
verilmesi
B) Cariyelik ve kölelik meselesi
C) Peygamber Efendimiz’in(sav) çok eşliliği
D) Mürted’in hükmü
E) Cennetin annelerin ayağı altında olması

B Kitapçığı

Abdullah b. Ömer’in rivayetiyle Peygamber
Efendimiz’in (sav) hayatını sanki o dönemdeymiş
gibi anlatan tabiin kimdir?
A) İmam Şa’bi
B) Hasan el-Basri
C) Ebu Müslim el-Havlânî
D) İbni Curay
E) Hammam bin Münebbih

-----

79. Başta Batı dünyası olmak üzere İslam’ı karalamaya
çalışanlar, özellikle bazı meseleleri gündeme
taşıyarak İslam’a saldırmaktadırlar.
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80. Tabiin neslinin önemli âlimlerindendir. Hicretin 19.
senesinde Kûfe’de doğmuş ve hicretin 104.
senesinde yine Kûfe’de vefat etmiştir. Kendi ifadesi
ile beş yüz sahabe ile görüşmüş, onlardan ders
almış, hadisler işitmiş ve kendinden sonraki
nesillere bunları aktarmıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Ad kavmi
B) Semud kavmi
C) Ninova kavmi
D) Eyke ve Medyen kavmi
E) Lut kavmi

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

Peygamber Efendimiz’in(sav) sözünü ettiği azaba
uğramış bu kavim aşağıdakilerden hangisidir?
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SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!
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