KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
1.

“Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin tümü,
peygamberler diyarı diyebileceğimiz,
…………..………. Diyar-ı Şam ve ………..…………
bölgelerinde tevhid mücadelesi vermiştir.”

4.

A) Mekke-Medine
B) Hicaz-Mezopotamya
C) Suriye-Arabistan
D) Mısır-Anadolu
E) Arabistan-Mezopotamya

5.
1-Tüm Medine halkı islamı kabul etmiştir.
2-Mekke müşriklerinin uyguladığı siyasal ve
sosyal baskının etkisi azalmıştır.
3-İslamın tebliğ çalışmalarının önünün
açılmıştır.

B) Yalnız-3
E) 1-2-3

C) 1-3

6.
3.

Dumet-Ül Cendel Gazvesi Medine’ye saldırı için
hazırlık yapan iki kabile üzerine yapılmıştır.
Ancak bu iki kabile Hz. Peygamber(sav)'in
üzerlerine yürüdüğünü haber aldıklarında
korkmuş ve dağılmışlardır. Bu iki kabile
aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
A) Murat-Gatafan
B) Kureyş-Kureyza
C) Kudda-Gassan
D) Gatafan-Kudaa
E) Gassan-Gatafan

A Kitapçığı

Risalet’in ilk yıllarında Hz.Peygamber(sav)'in
tebliğ ve eğitim merkezi olarak kullandığı gizli
toplantı yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dar’ul Erkam
B) Dar’un Nedve
C) Kâbe
D) Ebu Talib’in Evi
E) Mescid-i Nebevi

Yukarıdakilerden hangisi Medine'ye hicretin
sonuçları arasında yer alır?
A) Yalnız-2
D) 2-3

Medine İslam Devleti'nin Arap kabile güçleri
dışında çevre devletleriyle karşılaştığı ilk savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebük Savaşı
B) Mute Savaşı
C) Huneyn Savaşı
D) Usame Ordusu
E) Hayber Savaşı

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri gelmelidir?

2.
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Hac mevsiminde Mekke'ye gelenlerin
Hz.Peygamber(sav)'den etkilenmemeleri için
müşrikler toplanıp söylem birliği yönünden
ortak bir karar aldılar.
Aldıkları bu karara göre Efendimiz (sav)’e
dair ortak söylemleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yalancı
B) Dolandırıcı
C) Mecnun(Deli)
D) Şair
E) Sihirbaz

3.KATEGORİ

S ayfa 1

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
7.

Aşağıdakilerden hangisi Hayber’i kuşatmasında
yahudilerle yapılan anlaşmanın maddeleri
arasında yer almaz?

10. 1-Halkın emniyet içinde yaşaması için savaş 10
sene kaldırılmıştır. İki taraf birbirine
saldırmayacaktır.
2-Hırsızlık ve ihanet yapılmayacaktır.
3-İsteyen kabileler, Kureyşlilerle veya
Muhammed'le anlaşma yapabilir.
4-Hiç kimse müttefikine kötülük
yapmayacaktır. Masum olanlara kesinlikle
yardım edilecektir.
5-Bu yazı bir zalim ya da suçlunun
cezalandırılmasına hiç bir zaman engel
olmayacaktır.

A) Yahudilerin kanı dökülmeyecektir.
B) Yahudiler aileleri ile birlikte Hayber'i terk
edeceklerdir.
C) Malları ve mülkleri müslümanlara kalacaktır.
D) Müslümanlara karşı düşmanlarla ittifak
kurmayacaklardır.
E) Mallarından hiçbir şeyi
Hz.Muhammed(sav)'den saklamayacaklardır.

8.

2017

Yukarıda verilen maddelerden hangileri
Hudeybiye Barış Anlaşması'nın
maddelerindendir?

Müşrikler, yaptıkları işkence ve tehditlerin etki
etmediğini gördükten sonra Hz.Peygamber
(sav)'e anlaşma teklif etmişlerdi.

A) 1-2-3
B) 1-3-4
C) 1-4-5
D) 1-2-3-4
E) 1-2-3-4-5

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin yaptığı
tekliflerden biri değildir?
A) Zengin olmak istersen sana istediğin kadar
mal verelim.
B) Eğer cin çarpmışsa seni tedavi edelim.
C) Şan şeref istiyorsan seni liderimiz yapalım
D) Hükümdarlık istiyorsan seni hükümdar
yapalım.
E) Eğer istersen Kabe hizmetlerinin
sorumluluğunu tümüyle sana verelim.

9.

11. 1- Bir yerde zulüm ve haksızlık varsa, ferdi
girişimlerle bunlar bertaraf edilemiyorsa,
mutlaka bir araya gelip teşkilatlanmak gerekir.
2- Bu uğurda malını, gerekirse canını ortaya
koyarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan
çalışmak gerekir.
3- Zalim kim olursa olsun kimliğine, gücüne,
makamına bakmaksızın mevcut imkan ve
şartlar dahilinde kendisiyle mücadele edilmesi
gerekir.

Ramazan orucu farz olmadan evvel tutulması
tavsiye edilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen maddeler aşağıda
verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hz. Davud'un(as) orucu (iki günde bir)
B) Pazartesi ve Perşembe günü orucu
C) Aşure orucu
D) Zilhicce Orucu
E) Şaban Orucu

A) Hılf’ul Fudul
B) Medine Vesikası
C) Hudeybiye Anlaşması
D) Akabe Biatları
E) Boykot

A Kitapçığı

3.KATEGORİ
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12. Hz Muhammed (sav) tüm peygamberlerin son

2017

15. Hatme kabilesi Yahudilerinden bir bayan,

varisidir. Davası, insanları tevhit inancı
etrafında birleştirmek ve doğru yola
yöneltmektir.

şiirlerinde; "Ne Murad kabilesinden ne de
Mezhic kabilesindendir, sizden olmayan bir
insanın arkasından gidiyorsunuz, yabancı bir
insana teslim olmuşsunuz" diyerek insanları
Hz.Peygamber(sav)'e karşı kışkırtıp
propaganda yapmaktaydı.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Hz. Muhammed (sav) son peygamberdir.
B) Hz. Muhammed (sav)'in davası, insanların
uzaklaştıkları tevhid inancı etrafında
birleştirmek.
C) Hz. Adem ilk Peygamberdir.
D) Hz. Muhammed (sav) insanları doğru yola
yöneltmek için mücadele etmiştir.
E) Hz. Muhammed (sav) tevhid inancını
benimsemiştir.

Bu hususla ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Araplar arasındaki kabile ve aşiret
farklılıklarını öne çıkarıp, insanları
Hz.Peygamber(sav)'den uzaklaştırmak
istemektedir.
B) Hz.Peygamber(sav), Medine Vesikası'na
göre, bu propagandanın durdurulmasını
istemiştir.
C) Soy bağına dayanarak müslümanların
arasında bir farklılık oluşturmak
istemektedir.
D) Ensar ve Muhacir arasında ayrılık ve çelişki
oluşturmak istemektedir.
E) Müslüman olduğu bilinmeyen bir sahabe
Hz.Peygamber(sav)'den izin almadan bu
kadını öldürmüştür.

13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)'in Hicretin 1-2. yılında Seriyye
gönderirken sahabelerine verdiği emirler
arasında yer almaz?
A) Savaşa Allah'ın adıyla çıkın ve aşırı gitmeyin
B) Sözünüzü bozmayın ve vefasızlık yapmayın
C) Burun ve kulak kesmek gibi işkenceler
yapmayın
D) Kadın, çocuk ve ihtiyarları öldürmeyin
E) Düşmana karşı her türlü tedbirinizi alın ve
onlara sırtınızı dönmeyin

16. Mekke şehir devletinin yönetiminde bulunan
14. Mekke müşrikleri müslümanlara her türlü
işkence ve zulmü yaptıktan sonra en son
Müslümanlara karşı boykot kararı alarak bu
boykot sözleşmesini Kâbe’nin duvarına astılar.
Müslümanlara uygulanan bu boykot ne kadar
sürmüştür?
A) Üç yıl

A Kitapçığı

B) On Ay
C) İki yıl
D) Üç ay
E) Sekiz yıl
3.KATEGORİ

görevlerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Nedve-Toplantılara başkanlık etme
B) Sikaye-Hacılara su dağıtma
C) Ukab-Kureyş sancağını taşıma
D) Hicabe-Para toplama
E) Rifade-Hacıları doyurma

S ayfa 3
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17. Ebrehe
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19. Hz. Muhammed(sav) Yesrip şehrine Medine-

-‘’Senin ve atalarının dininin binasını yıkmaya
gelmişim sen ise benden develerini istiyorsun’’
Bunun üzerine Abdülmuttalip şu cevabı verdi
‘’Ben sadece develerin sahibiyim Elbet Kabe'nin
de sahibi vardır ve onu kuruyacak olan da
odur’’ dedi

tün Nebi demeye başlamış ve bu şehir
zamanla kısaca Medine diye meşhur
olmuştur.

Verilen diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Orada soylu kişilerin bulunması
B) Önemli ticaret merkezi olması
C) İsminin çağrıştırdığı mana
D) Hicaz bölgesinin en önemli şehri olması
E) Yahudi ve Hıristiyanların orada yaşaması

Aşağıdakilerden hangisi bu isim değişikliğinin
gerekçesidir?

A) Abdülmüttalip çok korkmuştur
B) Ebrehe Mekke’yi yıkarak ateşe vermiştir.
C) Mekkeliler Ebrehe’ye karşı birleşmişlerdir.
D) Kâbe’nin ilahi bir güç tarafından korunduğu
inancı vardır.
E) Ebrehe ordusunu bırakıp kaçmıştır.

20. İslamiyet öncesi Arap toplumunda içki, gasp,
kumar, zina, faiz, soygun ve yetim malını
yeme gibi davranışlar yaygındı.
İslam tarihinde bu döneme ne ad verilmiştir?
A) Kureyş dönemi
B) Saadet dönemi
C) Cahiliye dönemi
D) Huzur dönemi
E) Zatül Envat dönemi

18. Hz.Peygamber(sav)'in inzivaya çekilmesi,
halktan uzaklaşmak değildi. Halkın içinde
bulunduğu şirk ve cehalete razı olmadığı
gerçeğiydi. Kabullenemediği cehalet dolu
yanlışlıkları ve sorunları daha iyi kavramak ve
belki de kaynağına ulaşma çabasıydı.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden
hangisi Hz.Peygamber(sav)'in düşündüğü
sorunlardan biri olamaz?

21. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)'in

A) Niçin güçlüler güçsüzleri eziyor?
B) Niçin putlara tapıyorlar?
C) Neden bu kadar gelenek ve örflerin esiri
oluyorlar?
D) Niçin elleri ile yaptıkları şekillerden medet
umuyorlar?
E) Niçin ticaret ile uğraşmıyorlar?

A Kitapçığı

3.KATEGORİ

gençliğinde yaptığı işlerden biri değildir?
A) Çobanlık yapması
B) Kabe'nin inşasına katılması
C) Ficar savaşlarına katılması
D) Hilf-ul Fudul cemiyetine katılması
E) Hille törenine katılması
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22. Uhud Savaşı’nda Ayneyn Tepesi’ne yerleştirilen

25. Hz.Peygamber(sav) Tebük seferi dönüşü Hac

okçu birliğinin komutanı aşağıdakilerden
hangisidir?

için Mekke'ye gitmeye niyetlendi. Fakat
müşriklerin hac adetlerini hatırladı ve bu
adetler değişmeden hacca gitmek istemediği
için Hz.Ebu Bekir(ra) emirliğinde bir kafile hac
için Mekke'ye yola çıktı. Hac kafilesi
ayrıldıktan sonra hac ibadeti ve müşriklerin
hac geleneklerini konu alan Tevbe surenin
ayetleri nazil oldu.

A) Abdullah b. Cübeyr B) Abdullah b. Süheyl
C) Abdullah b. Ureykıt D) Abdullah b.Huzafe
E) Abdullah b. Halil

Hac için nazil olan Tevbe suresinin
ayetlerinde aşağıda belirtilen emirlerden
hangisi yoktur?

23. Din Kültürü Öğretmeni Musa Hoca
öğrencilerden, Hz.Peygamber(sav)'in İslamiyet’i
tebliğ ettiği coğrafya olan Arabistan’ın o
zamanki dini inanışları hakkında birer cümle
yazmalarını istemiştir.
Hüseyin: Kâbe’nin içinde 360’a yakın put vardı
ve bunların en büyüğü Hubel idi.
Selahaddin: Haniflik, Yahudilik, Hıristiyanlık,
Zerdüştlük, Sabiilik başlıca dinlerdi.
Hasan: Putperestler sağlık, servet, erkek çocuk
gibi dileklerle putlardan yardım ve şefaat
dilerlerdi.
Ali: Beytu’l Haram’ı tavafı günahlardan
temizlendiklerini ifade etmek için çıplak olarak
yaparlardı.
Furkan: Yahudilik dini Hıristiyanlığa göre
Araplar arasında daha yaygındı.

A) Hiçbir inkarcının cennete giremeyeceği
B) Tevbe edip, namaz kılıp zekatı
verenlerin dinde kardeş sayıldığı
C) Bu yıldan sonra müşriklerin hac
yapamayacağı,
D) Beytullah'ın çıplak olarak tavaf
edilemeyeceği
E) Resulullah(sav)'le kimin anlaşması varsa
müddetinin bitimine kadar geçerli olduğu

26. Huzaalılar döneminde Mekke’de putperestlik

Buna göre bu 5 öğrenciden hangisinin verdiği
bilgi yanlıştır?
A) Hüseyin
B) Selahaddin
D) Furkan
E) Hasan

2017

C) Ali

yayıldı. Beytullah denilen Kâbe’nin içi dahi
putlarla doldu. Bu putperest inancın
Mekke’de oluşmasının elbette bir başlangıcı
vardı. Huzaalıların lideri …………………
tarafından Şam seferi dönüşü getirilen
………………… putu daha sonra Kureyş’in en
büyük putu sayılacaktı.
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

24. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)
döneminde Arabistan’da bulunan inançlar
arasında yer almaz?
A) Putperestlik B) Haniflik C) Budizm
D) Mecusilik
E) Hristiyanlık

A Kitapçığı
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A) Kusay b. Kilab - Uzza
B) Amr b. Lühey - Uzza
C) Amr b. Lühey - Hubel
D) Hakim b. Hizam -Hubel
E) Hakim b. Hizam -Uzza
S ayfa 5
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27. Arabistan yarımadasının İslam’dan önceki

2017

29. 1- Mekke’deki fakir hacılara yemek dağıtılması

durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

işidir.
2-Cahiliye Araplarının Kâbe’yi çıplak tavaf
etmeleridir.
3-Cahiliyede Kureyşlilerin bir bayramı olup
aslında etrafında kurban kesilen bir ağacın
adıdır.
4- Mekke liderlerinin toplanıp karar aldığı
meclisin adıdır.

A) Siyasi bir birlik yoktu, kabileler halinde
yaşarlardı.
B) İç kesimlerdeki Araplar haricindeki diğer
Araplar Bizans ve Sasani tesiri altında idi.
C) Hıristiyanlık dini Yahudiliğe göre Araplar
arasında daha yaygındı.
D) Arap toplumunda hür mevali ve köle
/cariye sınıfları vardı.
E) Arabistan coğrafyasında Main, Seba,
Himyer gibi büyük devletler kurulmuştur.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıdaki
tanımlardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Zatu’l Envat
B) Daru’n Nedve
C) Rifade
D) Adel ve Kare
E) Hille

28. Ebrehe Arapların Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret
etmelerini engellemek için San’a’da büyük bir
kilise yaptırdı. Mekke’ye gelen büyük ordu
ağızlarında küçük taşlar taşıyan kuşlar
tarafından tarumar edildi. Böylelikle ……………..
Araplar arasında saygınlığı arttı ve bu kabile
bunu fırsat bilerek Kâbe üzerindeki nüfuzunu
artırdı. Ebrehe’nin bu girişimi ……………….. karşı
bir nefret oluşturdu. Tarihe, “Fil Olayı” olarak
geçen bu olay Hz.Peygamber(sav)'in
doğumundan ………………. önce meydana
gelmiştir.

30. Ebrehe, Kabe'yi yıkmak amacıyla Mekke’ye

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Kureyş’in - Hıristiyanlığa - elli gün
B) Kureyş’in - Hristiyanlığa - bir buçuk yıl
C) Sakif’in - Yahudiliğe - elli gün
D) Sakif’in - Hristiyanlığa - elli gün
E) Kureyş’in - Yahudiliğe - bir buçuk yıl

A Kitapçığı

doğru gelirken Taif’e ulaştığında ………………..
kabilesi onunla iş birliği yaptı. Bu kabileden
………………….. isimli biri kılavuz tayin edildi. Bu
kılavuz yolda öldü. Daha sonra mezarı ihanet
sembolü olarak kabul edildi ve Araplar
mezarını taşlamayı bir gelenek haline
getirdiler.

3.KATEGORİ

A) Sakif - Muğire b. Şube
B) Sakif - Ebu Riğal
C) Mezhic - Tuleyha b. Huveylid
D) Esed - Ebu Riğal
E) Sakif - Muğire b. Şube

S ayfa 6
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31. Mekke’nin de içinde yer aldığı Hicaz bölgesinin,
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34. Araplarda, çocuklarını emzirmeleri ve onlara

coğrafi konum olarak Arabistan’ın iç bölgelerinde olmasının bu bölgeye sağladığı en önemli
fayda aşağıdakilerden hangisidir?

bakmaları için ücret karşılığında süt annelere
veren ebeveynlerin amaçları, çocukların çöl
ikliminde sağlıklı büyümeleri ve anadilleri olan
Arapçayı daha iyi öğrenmeleriydi.

A) Ticaret merkezi olarak güvenli bir bölge
olması
B) İnsanların ziyaret için akın akın Mekke’ye
gelmesi
C) Arabistan’ın iç bölgelerinin iklim açısından
tarıma elverişli olması
D) Hayvancılıkla uğraşan bu bölge insanı için
geniş meraların olması
E) Bizans ve Sasani gibi imparatorlukların
müdahalesinden genellikle uzak kalması ve
özgün varlığını koruyabilmesi

Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araplarda yeni doğan bütün çocuklar süt
anneye verilirdi.
B) Süt anneler ancak çok yüksek karşılık
almaları şartıyla süt annelik yaparlardı
C) Süt anneye verilmesinin sebebi, çocukların
sağlıklı büyümeleri ve anadilleri olan
Arapça'yı daha güzel öğrenmeleriydi.
D) Süt anneler çocukları çöl ikliminden farklı
iklimlerde yetiştiriyorlardı.
E) Süt anneye gönderilmeyen çocukların
tamamında dilsel ve sağlık sorunları
oluşuyordu.

32. Yesrib’deki Evs ve Hazreç kabileleri arasında
Hz.Peygamber(sav) zamanına kadar birçok kez
çatışma çıkmıştır. Hicretten önce bu kabileler
arasında iki büyük savaş olmuştu.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu savaşlar
bir arada verilmiştir?
A) Sumeyr B) Ebva
C) Kedid D) Sumeyr E) İys
-

Buas
Buas
Buas
Kedid
Zatur Rika

35. İslam’ın ilk tebliğ edildiği Arabistan’da
Müşrikler/ Putperestlerden başka Haniflik,
Yahudilik, Hıristiyanlık, Zerdüştlük ve Sabiilik
gibi dinler de vardı.

33. Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemindeki
davetin iki temel esasını oluşturmaktadır?

A) Hanifler – Hristiyanlar – Yahudiler
B) Hanifler – Hristiyanlar - Mecusiler
C) Hristiyanlar - Mecusiler – Sabiiler
D) Hristiyanlar – Yahudiler - Mecusiler
E) Hristiyanlar - Yahudiler – Sabiiler

A) Tevhid ve adalet
B) Tevhid ve Ahiret inancı
C) Ahiret inancı ve ahlak
D) Risalet ve ahlak
E) Adalet ve risalet

A Kitapçığı

Bunlardan Ehli Kitap sayılanlar aşağıdakilerin
hangisinde bir arada verilmiştir?

3.KATEGORİ
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36. İslamiyet’in gizli tebliğ merhalesinde
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39. "...Öncelikle en yakın hısımlarını (aşiretini)

Hz.Peygamber(sav) insanları toplu bir şekilde
değil, yakınlığı bulunan kişilerle birebir diyalog
kurarak İslam’a davet etmiştir.

uyar."(Şuara 214) ayeti nazil olunca
Hz.Peygamber(sav) iki defa yemek hazırlatıp
akrabalarını çağırttı.

Aşağıdakilerden hangisi gizli tebliğ döneminde
bu ilk inanan zümreden biri değildir?

Ancak iki davette de Hz.Peygamber(sav)'e
kötü sözler söyleyerek bu davetten olumlu
netice alınmasını engelleyen kişi kimdir?

A) Hz.Hatice
B) Hz.Ebu Bekr
C) Hz. Ali
D) Zeyd b. Harise E) Sa’d b. Muaz

A) Ebu Leheb
B) Ebu Talib
C) Ebu Süfyan
D) Ebu Cehil
E) Utbe b. Rebia

37. İmanını açığa vuran yedi müslümandan biridir.
Kendisi gibi köle olan annesi Hamame de
tevhid inancını kabul etti. Müşriklerin önde
gelenlerinden biri olan Ümeyye b. Halef’in
kölesiyken İslam’la müslümanların önde
gelenlerinden olan bu güzide sahabe kimdir?

40. 1. Akabe Biatı'nda 6 madde üzerine biat
edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir?

A) Bilal-i Habeşi
B) Habbab B. Eret
C) Fuheyre b. Amir
D) Ammar b. Yasir
E) Abdullah b. Mesud

A) Şirk koşmamak
B) Hırsızlık yapmamak
C) Zina yapmamak
D) Dedikodu yapmamak
E) İftira atmamak

38. “…kendi yaratılışını unutarak bize bir misal

41. Uhud Savaşında babasının, kardeşinin,
verdi. Dedi ki: ‘Çürümüş bozulmuşken bu
kemikleri kim diriltecekmiş?’ De ki: Onları ilk
defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilir.”
ayetiyle kendisine cevap verilen azılı müşrik
lideri kimdir?

A) Hamne binti Cahş
B) Sümeyra binti Kays
C) Nesiba binti Amr
D) Ümmü Habibe
E) Ümmü Seleme

A) Velid b. Muğire
B) Ubey b. Halef
C) As b. Vail
D) Ebu Cehil
E) Ukbe b. Ebu Muayt

A Kitapçığı

oğlunun ve eşinin şehid olduğu haberi
verilirken o, “Resulullah nasıldır, iyi midir?”
diyordu. Hz.Peygamber(sav)'in iyi olduğunu
görünce, “Sen sağ olduktan sonra her musibet
hafif gelir.” diyen sabır abidesi sahabe kimdir?

3.KATEGORİ
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42. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hz.Peygam-

45. 1-Yıldızlarda bulunan şefaatçi melekler inancı

ber(sav)'in Hicretin 1-2. yılında düzenlediği
Seriyye ve Gazvelerin amaçları arasında yer
almaz?

2-Güney Arabistan’daki Necran Kabilesi
3-Hz. İbrahim’in dinini takip eden tevhid
anlayışı
4-Şi’ra Yıldızı ve Uzza, Menat putları

A) Kureyş'in ticaret yolunu tehdit altına almak
B) Kabilelerin düşmana yakınlaşmasını veya
müttefiklik ilişkisine girmesini engellemek,
C) Sahabelerin saldırı kabiliyeti ve tecrübesini
artırmak,
D) Sahabelerin istihbarat ve savunma
yeteneğini geliştirmek,
E) Medine etrafında bulunan çevre kabileleri
ekonomik yönden zayıflatmak

Yukarıda verilen öncüllerdeki kavram ve
bilgiler aşağıda ilgili olduğu din ile
eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A) Hıristiyanlık
B) Müşriklik C) Sabiilik
D) Zerdüştilik
E) Haniflik

46. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)'in
ticaret hayatıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

43. Hz.Peygamber(sav)'in annesi onu üç veya yedi
gün emzirdi. Daha sonra Hz.Peygamber(sav)'i,
oğlu Mesruh ile emziren, Ebu Leheb’in cariyesi
olan kadın kimdir?

A) Küçüklüğünden itibaren ticaret kervanlarına katılma imkânı bulmuştur.
B) Ticarete ilk başladığı zaman amcalarından
gelen büyük bir sermaye sahibidir.
C) Halk arasında El- Emin yani güvenilir
sıfatıyla tanınmıştır.
D) Mekke’nin zengin tüccar kadınlarından Hz.
Hatice’nin ücretlisi olarak çalışmıştır
E) Ticari zekası ve dürüstlüğü onun kısa sürede
tanınmasını sağlamıştır.

A) Hz.Halime
B) Zinnure Hatun
C) Ümmü Eymen
D) Suveybe Hanım
E) Ümmü Haram

44. Ağır işkenceler altında kendini kaybedip
müşriklerin istediği sözleri söyleyen, hakkında
ayet inen ve durumu Hz.Peygamber(sav)'e
ilettiğinde “ Eğer aynı şeyleri söylemen için
sana eziyet ederlerse yine aynısını yap!” dediği
sahabe kimdir?”

47. İfk olayında Hz.Aişe annemizi temize çıkaran

A) Nahl suresi 11-13
B) Nur suresi 11-13
C) Nisa suresi 13-15
D) Nur suresi 13-15
E) Ahzap suresi 12-13

A) Habbab b. Eret
B) Bilali Habeşi
C) Ammar b. Yasir
D) Musa’b b. Umeyr
E) Abdullah b. Mesud

A Kitapçığı

ayetler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
verilmiştir?

3.KATEGORİ
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50. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı

vahiy geldiğinde Hz. Hatice’ ye kendi
durumundan endişeli olduğunu söylediğinde
Hz.Hatice kendisine; “Endişelenme Allah seni
utandırmaz. Çünkü sen … “ diyerek
Peygamber(sav)'in özelliklerini saydığı
vasıflardan değildir?

ambargonun kalkması için çalışmış, deve
işkembesi ile Hz.Peygamber(sav)'e hakaret
eden Ebu Cehil’le tartışmıştır. Mekke’de
Müslümanlara bu çeşit iyilikleri
dokunduğundan dolayı öldürülmemesi
istendiği halde Bedir’de öldürülen müşrik
lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akrabalara sahip çıkmak
B) Misafirleri ağırlamak
C) Doğru sözlülük
D) Emaneti sahibine teslim etmek
E) Kâbe’nin hizmetkârı olan Kureyş
kabilesinden olmak

A) Hz. Hamza
B) Ebu Leheb
C) Ümeyye b. Halef
D) Ebu Bahteri
E) Ahnes b. Şerik

49. Mekke’ye gelen Devs kabilesinin

51. Hz.Peygamber(sav)'in vefatından sonra Halife

lideri………………………. Kureyşlilerin kendisini
Muhammed(sav)'e karşı uyarmasına rağmen
onun sözlerinin ne olduğunu anlayacak kadar
akıllı olduğunu düşünmüş, Hz.Peygamber(sav)'i
dinlemiş ve Müslüman olarak yurduna
dönmüştür.

seçilen Hz.Ebu Bekir(ra), bir toplantı yaparak
nasıl bir yönetim sürdüreceğini ana hatları ile
açıkladı.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Resulullah(sav)'in yolunu sürdüreceği,
B) Eğer doğru yoldan saparsa kendisinin
uyarılması,
C) Görevini doğru bir şekilde yerine getirirken
kendisine yardımcı olmaları
D) En güçsüzün hakkı alınıncaya kadar
kendisinin yanında güçlü olduğu
E) Hepsi

A) Ebu Zer
B) Tufeyl b. Amr
C) Abdullah b. Revaha
D) Sa’d b. Ubade
E) Sa’d b. Muaz

A Kitapçığı
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Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ebu Bekir(ra)'ın
toplantıda açıkladığı hususlardandır?
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55. Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşriklerinin

teslimiyeti reddetmektir. Nerede olursa olsun
mücadelesini sürdürüp vatanından
vazgeçmediği sürece direnişin en anlamlı
yüzlerinden biridir. “

Haşimoğulları'na uyguladığı ambargo
maddelerinden biri değildir?
A) Haşimilerden gelen barış tekliflerini kabul
etmemek
B) Evlilik ilişkisinin kurulmaması
C) Alışverişin kısıtlı yapılması
D) Evlerine gidilmemesi
E) Onlarla konuşulmaması, görüşülmemesi

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisinin getirilmesi en uygun
olur?
A)Takiyye B)Takva C)Cihad D)Hicret E)Zühd

53. Müşriklerin zulüm ve baskılarından dolayı
Müslümanların başka yerlere Hicret etmeleri
zorunlu hale gelmişti.

56. Hz.Peygamber(sav)’in, Beni Şeyban

Aşağıdakilerden hangisi bu Hicretlerle ilgili
doğru bir bilgi değildir?
A) İlk Hicret Habeşistan’a olmuştur.
B) İlk muhacir kafilesi 5’i kadın olmak üzere 17
sahabeden oluşuyordu.
C) Habeşistan’a Hicret daha sonra küçük
gruplarla devam etmiştir.
D) Tüm Mekkelilerin Müslüman olduğu yalan
haberi( Garanik Olayı) sonucu 39 Müslüman
Mekke’ye dönmüştür.
E) Habeşistan’a giden Müslümanlar Necaşi ile
arası iyi olan Amr b. As aracılığıyla Mekke’ye
geri döndürüldüler.

54. Aşağıdakilerden hangisi 1. Akabe Biatı'nda
bulunan sahabelerden biri değildir?
A) Rafi b. Malik
B) Ukbe b. Amir
C) Ubade b. Samit
D) Muaz b. Haris
E) Abbad b. Bişr

A Kitapçığı
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kabilesiyle yaptığı diyalog şöyle geçmektedir:
“Eğer bizden Araplara karşı yardım istiyorsan
bunu üstlenebiliriz. Ama çağrın hükümdarların
hoşuna gitmeyebilir. Kisra ile anlaşmamız
vardır ve anlaşmaya göre ona muhalif olanları
içimizde barındırmamamız gerekir.”
Hz.Peygamber(sav): “Cevabınız fena değil.
Gerçeği dile getirdiniz.” Dedikten sonra
davetçide olması gereken özelliklerin bu
kabilede olmadığını fark edip oradan ayrıldı.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Her bakımdan güven içinde olmayanlar
Allah’ın dinine yardımda bulunamazlar.
B) Her türlü anlaşma her zaman iyidir. Önemli
olan sadece antlaşmadır.
C) Büyük güçlere karşı gelmemek en iyisidir.
Yoksa davada gerileme başlayabilir.
D) Hedefe giden her yol meşrudur. Yeter ki
istediğin menzile seni ulaştırabilsin.
E) Kontrolsüz güç de bir güçtür. Tam denetim
altında olmasa bile en azından tarafı
bellidir.
S ayfa 11
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57. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)’in

60. Reci vakasında esir alınıp Mekke’ye götürülen

Medine’ye geldiği ilk yılda yaptığı işlerden biri
değildir?

ve müşriklerin onu öldürmeden önce “ Şimdi
Muhammed’in senin yerine öldürülmesini ve
kendin de selametle evinde olmanı istemez
miydin?” dediği zaman o sahabe “ Hayır,
kendi evimde selametle oturup onun ayağına
bir dikenin dahi batmasını istemem.” dedi.

A) Kardeşlik tesisi
B) Camiinin inşası
C) Sınırlarının tespiti
D) Zekâtın farz kılınması
E) Çarşının kurulması

Bu şehid sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mersed b. Ebi Mersed
B) Halid b. Ebu Bukeyr
C) Hubeyb b. Adiyy
D) Abdullah b. Tarık
E) Zeyd b. Harise

58. 1- Esma binti Mervan
2- Ebu Afek
3- Kab b. Eşref
4- İbn-i Selül
5- Yezid b. Zeyd
İslam'a ve Peygamber'e hakaretten dolayı
Medine’de öldürülen İslam düşmanı üç şair
yukarıda verilenlerden hangileridir?

61. Nadiroğulları Medine’den sürgün edildikten
sonra malları muhacirler arasında paylaştırıldı.
Ensar arasında iki kişinin durumu iyi olmadığı
için onlara da ganimetten pay verildi. Durumu
kötü olan bu iki sahabe hangileridir?

A) 1-2-5 B) 2-3-4 C) 1-3-5 D) 1-2-3 E) 3-4-5

A) Ebu Derda- Abdullah b. Mesud
B) Ebu Dücane- Sehl b. Huneyf
C) Selman-i Farisi- Ebu Derda
D) Süheyb b. Amr- Ebu Dücane
E) Ammar b. Yasir- Ebu Seleme

59. Aşağıdakilerden hangisinde Medine’deki üç
Yahudi kabilesinin yaptığı ihanetler sırasıyla
doğru verilmiştir?
Kaynuka
A) Tesettüre
Saygısızlık
B) İhanet
C) Suikast
D) İhanet
E) Tesettüre
Saygısızlık

A Kitapçığı

Nadir
İhanet

Kureyza
Suikast

62. Medine'ye hicret sırasında Kuba köyüne varan
Tesettüre Suikast
Saygısızlık
Tesettüre İhanet
Saygısızlık
Suikast
Tesettüre
Saygısızlık
Suikast
İhanet

Hz. Muhammed(sav), burada hangi sahabenin
evinde misafir olarak kalmıştır?
A) Külsüm bin Hidm
B) Sad bin Muaz
C) Enes bin malik
D) Eyyüp el Ensari
E) Bera bin Marur

3.KATEGORİ
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65. Müşriklerin, Müslümanlara kabul ettirmek için

"Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için
(bazı) yararlar vardır. Ama günahları
yararlarından daha büyüktür." (Bakara, 219)
2-Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve
fal okları ancak şeytanın işlerinden olan
pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının; umulur
ki kurtuluşa erersiniz. (Maide, 90)
3-Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi
bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız
hariç- gusül edinceye kadar namaza
yaklaşmayın. (Nisa, 43)
Yukarıdaki ayetler içkinin yasaklanması ile ilgili
olarak indirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetlerin iniş sırasına göre doğru sıralanmıştır?

özellikle üzerinde durdukları Hudeybiye
Antlaşması maddesi hangisidir?
A) İki taraf 10 sene birbirleriyle savaşmayacak.
B) Kureyşlilerden velisinin izni olmadan
Medine’ye gelenler Mekke’ye iade edilecek
C) Medine’den Kureyş tarafına gitmek
isteyenler iade edilmeyecek.
D) Bu sene umre yapılmayacak.
E) Hırsızlık ve ihanet yapılmayacak.

66. Aşağıda davet mektuplarını götüren elçiler ve
gittikleri ülkeler verilmiştir.

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

Hangi eşleştirme yanlış verilmiştir?
A) Dıhye b. Halife
B) Abdullah b. Huzafe
C) Amr b. Ümeyye
D) Salit b. Amr
E) Hatıb b. Ebi Beltea

64. İfk Hadisesinde Hz. Aişe annemize (ra) atılan

(Bizans'a)
(Mısır'a)
(Habeşistan'a)
(Yemame'ye)
(İskenderiye'ye)

iftirayı dillerine dolayıp şahid getiremeyenlere
80 değnek vurulmuştur.
1-Mistah b. Usase
2-Hasan b. Sabit
3-Safvan b. Muattal
4-Hamne binti Cahş
5-Abdullah b. Ubey

67. Peygamberin davet mektubu kendisine

Yukarıdakilerden hangileri bu cezaya
çarptırılanlar arasında yer alır?

ulaştığında: “ Eğer yönetimi bana bırakırsan
sana tabi olurum.” demekle yönetimde Hz.
Muhammed’in ortağı olmak isteyen ve
Resulullah’ın “Eğer benden bir hurma tanesi
dahi istese ona vermem. Ellerindeki her şey
yok olsun.” diye beddua ettiği kişi hangi
ülkenin hükümdarı idi?

A) 1-2-5
B) 2-3-4
C) 1-2-4
D) 1-2-3
E) 3-4-5

A) Yemen
B) Yemame
C) Bizans
D) Mısır
E) İskenderiye

A Kitapçığı
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71. Hz.Peygamber(sav) Usame b. Zeyd’i Darum

alınan konulardan biri değildir?

bölgesine göndermek için komutan olarak
tayin etmiştir. Bazı Müslümanlar onun
komutanlığına itiraz ettiler. Hatta bu
itirazlarını Resulullah(sav)’e de ilettiler. Bu
Müslümanlar özellikle hangi sebepten dolayı
Usame b. Zeyd’in komutanlığına itiraz
etmekteydiler?

A) Can, namus ve mal güvenliğinin garanti
altına alınması
B) Tüm faizlerin kaldırılması
C) Tüm kan davalarının kaldırılması
D) Üstünlüğün ırk ile belirlenmemesi
E) Her türlü koşulda ulul-emre itaat edilmesi

A) Daha önce komutanlık yapmaması
B) Azad edilmiş bir kölenin oğlu olması
C) Orduda daha tecrübeli sahabelerin
bulunması
D) Komutanın Ensardan olması gerektiğine
inanmaları
E) Maddi durumunun düşük olması

69. 1-Esved el- Ansi
2-Yeğus
3-Secah
4-Dazeveyh
5-Museylime
Yukarıdakilerden hangileri peygamberlik
iddiasında bulunmuştur?
A) 1-2-3 B) 1-4-5 C) 2-3-5 D) 1-3-5 E) 1-3-4

72. O bir çobandı, emin bir çoban. O bir tüccardı,

70. Hicret etmek istediğinde müşrikler ona engel
olmuş, bütün mal varlığını müşriklere bırakma
karşılığında kendini kurtarabilmişti. Kuba’da
Peygamberimize yetişmiş ona yaşadıklarını
anlatmıştı. Peygamberimiz de
“ …………………
kazandı, alışverişi ona karlı oldu.” diyerek onu
övmüştü.
Peygamberimizin bu övgüsüne mazhar olan
sahabe kimdir?
A) Süheyb Bin Rumi
B) Hanzala B. Ebû Âmir
C) İmrân Bin Husayn
D) Mikdâd Bin Esved
E) Mûaz B. Cebel

A Kitapçığı
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emin bir tüccar. O bir eğitimciydi, o bir
komutandı, o bir arkadaştı, o bir eşti ve o hep
El Emin’di. Bundan dolayı arkadaşları kimseye
bağlanmadıkları kadar bağlandı ona. Davetine
Lebbeyk diyenler, emin oluşuna koştular. O
kadar ki, düşmanları bile El Emin oluşuna
şahitlik ettiler. İşte bu yüzden, O’nun yoluna
davet edenler de ilk olarak bu karaktere sahip
olmalılar.
Yukarıdaki açıklama aşağıda verilen
sorulardan hangisinin yanıtıdır?
A) İbadetin davetçinin hayatındaki rolü nedir?
B) Davetçinin bir günü nasıl olmalıdır?
C) Davetçi için olmazsa olmaz özellik
hangisidir?
D) Davetçi nasıl çalışmalıdır?
E) Davetçinin kullandığı üslup nasıl olmalıdır?
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73. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi'nde

76. “Ey Müslüman, güzel Resul’ün pak ümmeti.

Hz.Peygamber(sav)'in; “Şu dört şeyi kesinlikle
unutmayınız.” dediği maddelerden biri
değildir?

Kuyuların yanı başında zaferi getiren ihlası
gör. Dünyaya meyleden müslümanların
yenilgisini tat dağın eteğinde. Medine önünde
Müslümanlara karşı birleşen, bir dünya kafiri
savuran rüzgarı hisset. Münafıkların
döküldüğü o zorluk gününü yaşa ve haykır:
Allahu Ekber… Ve haykır: Zafer Allah’ın ipine
sımsıkı sarılanlarındır.”

A) Allah’a şirk koşmayın.
B) Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.
C) Zina yapmayın.
D) Çocuklarınızı öldürmeyin.
E) Hırsızlık yapmayın.

Yukarıda Müslümanların ibret alması
gereken bazı olaylardan isim verilmeden
bahsedilmiştir. Hangisi bahsi geçen
olaylardan biri değildir?

74. Hz.Peygamber(sav) hicret edip Medine’ye
ulaştıktan sonra Medinelilere tevhid inancını
anlatmak için toplantılar yapmıştır. Bu
toplantılara erkekler gibi kadınlarda katılmıştır.

A) Bedir Savaşı
B) Tebük Seferi
C) Mute Savaşı
D) Hendek Savaşı
E) Uhud Savaşı

Bu toplantılara kadınların da katılması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam kadın erkek her bireye farzdır.
B) İslam dini kadınlara önem vermektedir.
C) Bu toplantıya katılan kadın sayısı
erkeklerden fazladır.
D) Cahiliye dönemindeki kadını hor gören
anlayışa darbe vurulmuştur.
E) İslam devletinde kadınlar toplum içinde yer
edinmişlerdir.

77. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(sav)in

75. Hendek savaşı sırasında Müslümanlarla antlaşmaları olan Yahudi beni kureyza kabilesi antlaşmayı bozmuştur. Hz.Peygamber(sav)'e haberi
veren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz.Ebubekir
B) Sad bin Muaz
C) Hz.Ömer
D) Sad bin Ubade
E) Abdurrahman bin Avf

A Kitapçığı
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Medine'de ensar ve muhacir arasında ikili
kardeş hukuku oluşturma sebeplerinden biri
olamaz?
A) Müslüman toplumun temellerini
sağlamlaştırmak.
B) Muhacirlerin yaşadığı yabancılık hissini
gidermek.
C) Muhacirlerin yeni yurda ve topluma
uyumlu hale gelmesini sağlamak.
D) Sahabe arasındaki olumlu bağlılık duyguları
geliştirmek.
E) Muhacirlerin Medine’yi ele geçirmesini
sağlamak.
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78. Medine’de yapılan ilk mescidin mihrabının
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81. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin(sav)

kuzey yönüne doğru yapılmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

döneminde mescidin fonksiyonlarından biri
değildir?

A) Kâbe'nin Kuzey yönünde olması.
B) Kudüs'ün Kuzey yönünde olması.
C) Ashab-ı Suffanın bitişi olması.
D) Güney tarafında Peygamber odasının
olması.
E) Hiçbiri

A) Ticaret merkezi
B) Toplanma merkezi
C) İbadet merkezi
D) Yönetim merkezi
E) Eğitim merkezi

79. Bir gün Hz.Peygamber(sav) Müslümanları

82. Medine Vesikası hakkında genel olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

namaza çağırma şekli hakkında istişare etmek
için sahabeleri mescitte toplantıya çağırdı.

A) Medine Vesikası yeni kurulan İslam
Devletinin anayasası hükmündedir.
B) Vesikanın bütününde “Adalet” kavramı ön
plandadır.
C) İslam devletinde yaşayan insanların hak ve
sorumluluklarını ihtiva eder.
D) Vesika Peygamberimizin siyasi yönden çok
ileri görüşlü olduğunu gösterir.
E) Medine vesikasında Hristiyanlar da Medine
toplumunun asli unsuru olarak kabul
edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi namaza çağırmak için
sahabelerin öne sürdüğü fikirlerden değildir?
A) Namaz vakti gelince bayrak dikmek
B) Namaz vakti gelince boru çalmak
C) Namaz vakti gelince def çalmak
D) Namaz vakti gelince ateş yakmak
E) Namaz vakti gelince çan çalmak

80. Medine’de dilleri ile Müslüman olduklarını
söyleseler de kalplerinde İslam’a karşı düşman
olan bir grup vardı. Bu yüzden bu gruba
“Münafıklar” denilmekteydi. Bu münafıkların
başını da ............……………………. adlı kişi
çekiyordu.

83. Hendek savaşında Hz.Peygamber(sav)
muhacirlerin sancağını
......................................., ensarın sancağını
................................................. verdi.

Medine’deki münafık gurubun başı olarak
bilinen ve yukarıda sözü edilen kişi kimdir?

Boş bırakılan yerlere aşağıda verilen isimleri
doğru bir şekilde yerleştiriniz?

A) İkrime Bin Ebî Cehil
B) Seddat İbni Evs
C) Adî Bin Hâtim Tâî
D) Abdullah Bin Ubey
E) Dırar İbni Ezver

A) Hz.Ömer – Usayd bin Hudayr
B) Zeyd bin Harise - Sad bin Ubade
C) Hz. Ali – Sad bin Muaz
D) Hz.Ebubekir– Nuam bin Mesud
E) Hz.Ömer – Sad bin Ubade

A Kitapçığı
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84. Medine Vesikası'nda geçen, "Yahudilere katılan
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86. Hz. Muhammed(sav), Medine İslam Devletinin

ve onlara bağlanan da Yahudiler gibidir."
maddesi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile
anlamca aynı doğrultudadır?

sınırlarını ve çekirdek bölgesini belirledikten
sonra, bölgedeki ağaçlarının korunması
gerektiğini belirtip ağaç kesimini yasakladı.

A) Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları
dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin
dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse,
şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah,
zalim kavmi doğru yola iletmez.
B) De ki: "Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar
arasında yalnız sizin, Allah'ın dostları
olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü
temenni edin, doğru iseniz?"
C) Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne
Yahudiler, ne de Hristiyanlar senden asla
hoşnut ve razı olmayacaklar.
D) İman edenlere karşı düşmanlık yönünden
insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve
Allah'a ortak koşanları bulursun.
E) Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın
oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: " O
halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah )
size azap ediyor?"

Peygamberimiz (sav)'in ağaç kesimini
yasaklaması onun hangi özeliğini gösterir?
A) Doğacı ve çevreci oluşunu
B) Dürüst ve güvenilir oluşunu
C) Siyasi ve askeri deha oluşunu
D) Cömert ve eli açık oluşunu
E) Zalime ve zulme karşı dik duruşunu

87. Aşağıdakilerden hangisi İslam Devletinin
askeri yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

85. Rabiğ Seriyyesinin önemli olaylarından biri de
daha önce Müslüman olmuş ancak hicret etme
imkanı bulamamış iki Müslümanın, müşrik
saflarından kaçarak Müslüman saflarına
katılmasıdır.
Müşrik saflarından Müslüman saflarına geçen
bu iki sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ka'b Bin Züheyr Ve Nevfel Bin Hâris
B) Ribi Bin Âmir Ve Sâlim M. Ebû Huzeyfe
C) Umeyr İbni Vehb Ve Übeyy Bin Ka'b
D Übeyy Bin Ka'b Ve Feyrûz Bin Deylemî
E) Mikdat Bin Amr Ve Utbe Bin Gazvan

A Kitapçığı
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A) Kelime anlamı olarak “gece baskını
düzenleyen askeri birlik” anlamına gelen
birliklere Seriyye adı verilir.
B) Hz.Peygamber(sav) serriye birliklerinde yer
almaz. Hz.Peygamber(sav)'in yer aldığı
birliklere Gazve denir.
C) Düşmanla yapılan ilk seriyye Abdullah bin
Cahş seriyyesidir. İlk Gazve ise Buvat
gazvesidir.
D) Keşif birlikleri adı verilen seriyyeler en az 5,
en çok 400 askerden oluşur.
E) Seriyye ve Gavzelerin amaçlarından biri de
Kureyş’in ticaret yolunu tehdit altına almak
ve Kureyş'e ekonomik bir darbe indirmektir.
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88. Hz.Peygamber(sav) Bedir savaşı öncesinde

91. Hicri ikinci yılda yapılan Bedir savaşının

Müslümanların savaşma konusundaki fikirlerini
öğrenmek istiyordu. Asıl öğrenmek istediği ise
Ensar’ın tavrıydı. Peygamberimiz(sav) Ensar’a
dönerek “ Ey İnsanlar! Bir şeyler söyleyin, bana
bir işaret verin.” diye buyurdular. Bunun
üzerine Ensar’dan bir sahabe kalkarak: “ Nasıl
istersen öyle yap, biz seninleyiz, eğer denize
dalarsan biz de seninle birlikte dalarız.” dedi.

komuta kademesiyle ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Muhacirlerin sancaktarı Musab Bin Umeyr'
dir.
B) Hazreclilerin sancaktarı Huzeyfe bin Yeman'
dır.
C) Evslerin sancaktarı Sad bin Muaz'dır.
D) Sol kanat komutanı mikdad bin Esved'dir.
E) Sağ kanat komutanı Zübery bin Avvam'dır.

Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözü
söyleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sa'd Bin Ebî Vakkas
B) Sa'd Bin Rebi
C) Sa'd Bin Ubâde
D) Sa'd Bin Mu'âz
E) Sehl Bin Sa'd

2017

92. İslam'ın ilk yıllarında bir çok sahabe
müşriklerin baskı ve işkencelerine maruz
kalmıştır. Özellikle zayıf ve kimsesiz
Müslümanlar daha çok işkencelerden
geçirilmişlerdir. Ancak müslümanlar haklı
davalarından asla vazgeçmeyerek destansı bir
direniş göstermişlerdir. Onların bu özelliği
aşağıdakilerden hangisiyle daha az ilişkilidir?

89. 1- Allah
2- Emit
3- Ahad
4- Lebbeyk
5- Ya Mansur

A) Kararlılık
B) Samimiyet
C) Kültür
D) İnanç
E) Cesaret

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri Bedir
savaşında Müslümanların savaşırken
kullandığı parolalardandır?
A) Yalnız-3 B)2-3 C) 2-3-5 D) 2-4-5 E) 1-2-5

93. Benu Lihyan gazvesi, Lihyan kabilesinin işlediği
hangi suçtan ötürü düzenlenmiştir?

90. Selman-ı Faris’i Hristiyan olduktan sonra
hakikatın peşinden gitmek için ilk önce
aşağıdaki bölgelerden hangisine gitmiştir?
A) Şam
B) Cezire
C) Hicaz
D) Yemen
E) Horasan

A Kitapçığı
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A) Bir-i Maune katliamı
B) Reci katliamı
C) Müslümanların kervanını bastıkları için
D) Hz.Peygamber(sav)'in elçisini şehid ettikleri
için
E) Hz.Peygamber(sav)'e suikast düzenledikleri
için
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94. Bedir savaşı mübareze ( Düello) ile başladı.
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96. 1-Öncü kuvvet olarak Halid bin Velid'i Taif

Mübarezeden sonra düşman saldırıya geçti.
Attıkları ilk ok ile Hz. Ömer’in azatlı kölesi
………………… şehit oldu. İkinci şehit ise
Ensar’dan ………………….. oldu.

üzerine gönderdi.
2-Bu kuşatmada Debbabe denilen savaş aracı
kullanıldı.
3-Kalenin direncini kırmak için kölelere
özgürlük vaad edildi.
4-Kuşatma sonunda Taif kalesi ele geçirildi.

Yukarıda verilen bilgiye göre Bedir savaşında
Müşriklerin attıkları ok ile şehit düşen iki
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda Taif kalesinin kuşatılması ile ilgili
olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Mihca bin Salih ve Harise bin Suraka
B) Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Enes ibn-i Muaz
C) Bahhas ibn-i Sa'lebe ve Beşir ibn-i Said
D) Sabit ibn-i Amr ve Cübeyr ibn-i İyas
E) Habîb ibn-i Esved ve Mistah ibn-i Üsase

A) 1-2 B) 2-3 C) 1-2-3 D) 2-3-4 E) 1-2-3-4

97. Mekke Müşriklerinin önde gelenleri

95. Hz.Peygamber(sav)'in kurduğu idarenin vahye
dayalı mali bir düzenlemesi olarak zekât farz
kılınmıştır. Malın fazlalığı anlamına gelen zekât,
yılda bir kez olmak üzere bir Müslümanın
malından belirlenen oranda vermesidir. Zekât,
Toplumun varlıklı ve yoksul kesimleri arasında
bir köprü vazifesi görmüştür.
Yukarıda sözü edilen zekât ibadetinin farz
kılınmasının temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İslam toplumunda sosyal ve ekonomik
adaleti sağlamak.
B) İnsanların zenginleşmesini önlemek.
C) Zengin insanların mallarına el koymak.
D) İslam Devletinin zenginleşmesini sağlamak.
E) Zengin kesiminin itibarını yükseltmek.
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Hz.Peygamber(sav)'in Medine'ye hicretini
önlemek için bazı tedbirler görüşmek üzere
toplandılar. Toplantıda öldürme planını kabul
ederek uygulama için her kabileden bir kişinin
seçilmesine karar verildi.
Ancak müşriklerin suikast timi evin etrafını
sardıkları halde evin içine girmeyip
Hz.Peygamber(sav)'in dışarıya çıkmasını
beklemişlerdir.
1- O dönemde Okuma-Yazma oranı oldukça
düşük olduğundan akıl edemedikleri için,
2- Her ne kadar cahili bir toplum da olsa örf ve
adetlerine uygun olmadığı için,
3- Herkesin gözü önünde yapmak
istemelerinden dolayı,
Müşriklerin suikast timinin
Hz.Peygamber(sav)'in dışarıya çıkmasını
beklemelerinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yalnız-2 B) Yalnız-3 C) 1-3 D) 2-3 E) 1-2-3
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98. Münafıkların lideri konumundaki İbn-i Selül,

2017

100. Beni Mustalik Gazvesi dönüşü kuyunun

aşağıdakilerden hangisini gerekçe göstererek
İslam ordusundan ayrılmış ve 300 adamıyla
birlikte Medine’ye dönmüştür?
A) Allah Resulü’nün(sav) orduya katılmak
isteyen 600 yahudiye onay vermemesi
B) Resulullah’ın (sav) Ayneyn Geçidi’ne 50
okçu yerleştirmesi
C) Kendisinin Medine’de kalıp savunma savaşı
yapma görüşüne değil de, çoğunlukta olan
gençlerin desteklediği meydan savaşı fikrine
uyulması
D) İslam ordularının sayıca şirk ordusundan çok
az olması
E) Resulullah’ın(sav), sancağı kendisine değil de
Mus’ab bin Umeyr’e vermesi

başında muhacir ve ensar olan iki kişi arasında
tartışma çıkmıştır. Hz. Peygamber(sav)'in
araya girmesiyle barışmışlardır. Münafıklar ise
bu olayı bahane ederek Müslümanlar arasında
nifak düşürmeye çalışmışlardır.
Kuyunun başında tartışan iki kişinin adları
hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Abdullah bin Ubeyd – Ebuzer el Gıffari
B) Abdullah bin Ubeyd – Sinan bin Veber el
Cühani
C) Cahcah bin Mesud - Sinan bin Veber el
Cühani
D) Haris bin Ebu Dırar – Cahcah bin Mesud
E) Haris bin Ebu Dırar – Sinan bin Veber el
Cühani

99. Şehid olduğunu bilerek savaşa çıkmak. Var mı
bu duyguyu anlayabilen. Karşınızda dünyanın
süper gücü Bizans, 3 bin’e karşı 100 bin. Üç
komutan, üçü şehid. Ordu uğurlanmakta ve
Resulün dilinden çağın alçak savaşçılarına,
Rus’a, ABD’ye, İsrailoğulları’na ders olacak bir
uyarı: “Kadınları, çocukları, körleri asla
öldürmeyin. Evleri yıkıp harap etmeyin, ağaçları
kesip tahribatta bulunmayın.”
Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden
hangisidir?

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

A) Mute Savaşı
B) Tebük Savaşı
C) Hayber Savaşı
D) Huneyn Savaşı
E) Uhud Savaşı
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