1.

Bedir Gazvesi’nde, kendi kuvvetlerinin üç
mislinden büyük bir kuvvetle karşı karşıya
oldukları halde savaştan kaçmayı düşünmeyip
Allah Resulüne “Biz sana iman ettik. Seni tasdik
ettik. Getirdiğin şeylerin hak olduğuna şahitlik
ettik. Bunun, için söz ve teminat verdik.
İstediğin yere devam et. Seni hak Peygamber
olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki şu
denizin karşısına geçsen de ona dalsan, biz de
seninle beraber dalarız, içimizde bir tek kişi bile
geride kalmaz” diyerek Müslümanların
liderlerine olan itaat ve bağlılığını tarihe not
düşen sahabe aşağıdakilerin hangisidir?

3.

A) Beş vakit namazın farz kılınması
B) İkinci Akabe Biatı’nın gerçekleşmesi
C) Kıblenin Kâbe’ye çevrilmesi
D) Ramazan orucunun farz kılınması
E) Haccın farz kılınması

4.

A) Hz. Ali
B) Sa’d bin Muaz
C) Sa’d bin Ebi Vakkas
D) Talha b. Ubeydullah
E) Hz. Ebu Bekir

2.

Uhud Savaşı dönüşünde Resulullah’ın
Müslümanlara düşmanın ardına düşmelerini
emrettiği ve sadece Uhud’da savaşa
katılanların yola çıkmasını istediği gazve
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uşeyra Gazvesi
B) Safevan Gazvesi
C) Buvât Gazası
D) Hamraül’Esed Gazvesi
E) El-Gâbe Gazvesi

Peygamber Efendimiz (sav) sadece Kureyş
kabilesine veya Arap yarımadasına gönderilen
bir peygamber değil, tüm cihana gönderilmiş
son Peygamberdir. Bu nedenle Hicretin 7.
Yılında kral ve meliklere davet mektupları
yazdı. Bu mektuplar; kısaca tevhidi konu ediyor
ve muhatabını İslam’a davet ediyordu.

5.

Peygamber Efendimiz (sav), aşağıdaki
ülkelerin hangisine davet mektubu
göndermemiştir?

l. Amine binti Vehb
ll. Ümmü Eymen
lll. Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
lV. Halime bint Ebû Züeyb
V. Ümmü Seleme
Yukarıdakilerden hangileri Peygamber
Efendimiz(sav)’e süt vermiştir?
A) l ve lll
B) l ve lV
C) l, lll ve lV
D) ll, lll ve V
E) II, lV ve V

A) Bizans
B) İran
C) Mısır
D) Hindistan
E) Habeşistan
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Aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden daha
sonra gerçekleşmiştir?
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6.

7.

Peygamber Efendimiz (sav), “Kimi İslam’a davet
ettim ise azıcık duraksadı, baktı ve
tereddüt etti. Ancak O bunun dışındadır. Ona
bunu söylediğim zaman duraksamadı, tereddüt
etmedi.” buyurmuştur.

8.

Birinci Akabe Biati'nde Peygamber Efendimiz
(sav) ile Medineli müslümanlar arasında
geçen birtakım konuşmalardan sonra bazı
maddeler üzerinde anlaşıp bunu yemin
(biat)le pekiştirdiler.

Peygamber Efendimiz (sav)’in bahsettiği bu
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Söz konusu yemin (biat) metninde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hz. Osman
B) Hz. Ali
C) Zübeyir bin Avvam
D) Hz. Ebubekir
E) Selman-ı Farisi

A) Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmayacağız.
B) Hırsızlık yapmayacağız.
C) Zinaya yaklaşmayacağız.
D) İçki içmeyecek ve kumar oynamayacağız.
E) Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz.

Peygamber Efendimiz(sav)’in, Müslüman olduğunda kendisi için “ Ya Rabbi!
İnsanları senin yolundan alıkoymakla
uğradığı tüm (manevi) kayıplardan
dolayı mağfiret buyur!” diye dua
ettiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A) Ömer bin Hattab
B) Amr bin As
C) Seleme bin Ekva
D) Abdullah bin Uneys
E) Halid bin Velid

Yahudilerin önde gelen ve iman eden alim
hahamlarından biri idi. Medine’de
hurmalıkları olan zenginlerdendi. Uhud savaşı
olduğu zaman “Ey Yahudi cemaati! Allah’a
yemin ederim ki Muhammed’e yardım haktır.
Ona yardım edelim” dedi. Yahudiler de:
“Bugün Cumartesi’dir” dediler. O da “Sizin için
zaten cumartesi günü yoktur” dedi ve silahını
aldı Uhud’a yöneldi. Kavmine: “Eğer bugün
öldürülürsem bütün mal varlığım
Muhammed’e aittir” dedi. Kahramanca
savaştı ve şehid oldu.
Yukarıda anlatılan ve Resulullah'ın (sav)
kendisi hakkında “Yahudilerin en
hayırlısıdır” dediği sahabe hangisidir?
A) Muhayrık
B) Abdullah bin Selam
C) Esved er Rai
D) Huyey bin Ahtab
E) Ebu Sa'd bin Vehb

A Kitapçığı

3. KATEGORİ

Sayfa 2

10. Tebük seferinde devesi zayıf düştüğü için

12. I. Akabe Sözleşmesi
II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu
III. Kabe Tamirinde Hakemliği
IV. Huneyn Savaşı

ordudan geri kalan Ebu Zer El Gıffari yükünü
sırtlayarak yaya olarak yola devam etmiş . Ordu
uzaktan birinin geldiğini görünce Peygamber
efendimiz Ebu Zer için şunları söylemiştir : …….

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak
sıralandığında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam
etmelidir?
A) Allah Ebu Zer'e rahmet etsin, tek başına
yürür, tek başına ölür, tek başına dirilir.
B) Allah Ebu Zer'den razı olsun bu dine çok
hizmetleri olmuştur.
C) Bu sıcakta çölde sırtında yük ile Ebu Zer'i
yürüten aşktır.
D) Allah Ebu Zer'e rahmet etsin , tek başına
yürür ve tek başına savaşır.
E) Ebu Zer'i İslam ile şereflendiren Yüce Allah'a
hamdolsun.

A) III, II, I, IV
B) I, III, IV, II
C) II, III, IV, I
D) III, II, IV, I
E) II,IV,I, III

13. “Ta ilk gününde takva temeli üzerine kurulan
mescid, namaz kılmana daha lâyıktır. Orada
temiz olmayı sevenler vardır. Allah da temiz
olanları sever.” (Tevbe 9/108)
Ayetinde belirtilen ‘Takva temelinde’ kurulan
mescid hangisidir?
A) Mescid-i Nebi
B) Mescid- Haram
C) Mescid-i Aksa
D) Kuba mescidi
E) Cuma mescidi

11. I. Ka’b bin Malik
II. Mürare bin Rebi
III. Hilal bin Ümeyye
IV. Ebu Zer
V. Ammar bin Yasir
Yukarıdakilerden hangileri Tebük’ten geri
kalan ve daha sonra Allah’ın tevbelerini kabul
ettiği sahabeler arasında yer alır?
A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
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14. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden
farklı bir yıl içinde meydana gelmiştir?
A) Zekatın farz kılınması
B) Hz.Ali ile Hz. Fatıma’nın evliliği
C) Kaynukaoğulları’nın sürgün edilmesi
D) Ramazan’ın farz kılınması
E) Uhud Savaşı
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15. Cahiliye döneminde Allah’ın birliğine inanan,

17. Arapların

savaş adetlerine göre savaşı
kızıştırıp başlatmak üzere her iki taraftan birer
kişi meydana çıkardı. Bu meydan okuyuşa
mübareze adı verilirdi. Buna göre;

putperestliği reddeden, leşten, kandan, putlara
kesilen kurbanların etini yemekten ve diri diri
kız çocuklarını gömmekten uzak duran kimseler
vardı.

I- Bedir Savaşı
II- Uhud Savaşı
III- Hendek Savaşı
IV- Mute Savaşı
V- Mekke’nin Fethi

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen
tevhid inancına sahip bu kimselerden biri
değildir?

Yukarıda
verilenlerden
mübareze yapılmıştır?

A) Osman bin Talha
B) Ubeydullah bin Cahş
C) Osman bin Huveyris
D) Varaka bin Nevfel
E) Zeyd bin Amr

hangilerinde

A) I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV
E) Hepsi

18. Namaz, İslam dininin en önemli

16. “ (Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik

yapmasından korkarsan, sen de (onlarla
yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu
kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri
sevmez.” Enfal-58
Müslüman bir kadının tesettürüne yapılan
saldırı ve bir Müslümanın şehadetiyle
sonuçlanan olaylar üzerine inen bu ayet ile
hangi kavimle yapılan anlaşma sona ermiştir?
A) Beni Kureyza
B) Gatafan
C) Beni Nadir
D) Beni Kaynuka
E) Hayber Yahudileri

A Kitapçığı

farzlarındandır. Namazın kısaltıldığı, cem
edildiği, abdest yerine teyemmümün alındığı
durumlar olabilmektedir. Allah bunlara izin
vermiştir. Ancak Müslümanların isteyerek
namazı bir vakit dahi terk etmelerine izin
vermemiştir. Öyle ki savaşlarda bile namazın
kılınmasını istemiştir. Savaşlarda kılınan
namazın belli bir şekli vardır ki bu namaza
korku namazı denmektedir.
Aşağıdakilerin hangisinde Müslümanlar ilk
defa korku namazı kılmıştır?
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Beni Kurayza Kuşatması
D) Zatu’r Rika Gazvesi
E) Dûmetü’l-Cendel Gazvesi
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19. “Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her çok

21. Onlar Cennetin talibi güzel gençlerdi. Geceleri

azalır. Her büyük yok olur. Şüphesiz ben de
öleceğim, ama devamlı anılacağım. Çünkü
dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak
bırakıyorum.”

ibadet eder, gündüzleri ilim tahsil ederlerdi.
Her biri mescid kuşuydu. Bu dünyada çardağa
asılı hurma salkımlarının olgunlaşmasını
bekleyen bu yiğitler cennetteki salkımlara
özlem duyarlardı. Resulullah onlara aşık onlar
Resulullah’a aşıktı.

Yukarıdaki söz aşağıdakilerden aittir?
A) Hz. Abdullah
B) Hz. Amine
C) Varaka bin Nevfel
D) Ebu Talip
E) Abdülmutalip

Yukarıda kendilerinden söz edilen topluluğun
adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hılfil Füdul
B) Darul Erkam
C) Ashabı Suffe
D) Bedir Ashabı
E) Akabe ehli

20. Busra’da aşk başkadır. Bir beklenen vardır.
Yıllarca yolu gözlenen vardır. Gölgeleyen bir
bulutla gelir. Lat ve Uzza adına yemin istenir
O’ndan. En sevmediğim şey onlardır der. Anlar
Rahip. O Hatemül Enbiyadır. Gönlü razı olmaz
zarar görmesine. İkna eder amcasını ve geri
gönderir O’nu memleketine. O’nu gördükten
sonra hep O’nu düşünür. Rahip, ölümüne
kadar O’nu ve Rabb’ini anar durur.

22. Cahiliye döneminde putperestliği reddeden,

Bu parçaya göre;
I. Rahip Peygamberimizin zarar görebileceğini
düşünmüştür.
II. Hristiyanlar içinde son peygamberin gelişini
bekleyenler vardır.
III. Peygamber Efendimiz sevmeyerek de olsa
Lat ve Uzza adına yemin etmiştir.

Tevhid inancına sahip olan Hanifler vardı.
Bunlardan Zeyd b. Amr, Peygamberimiz(s.a.v)
e yetişememiş, ancak onun vasıflarını başka
bir Hanif olan Amir b. Rebi’ye anlatmıştır.
I. Çıkacak Peygamberin Abdulmuttalip
ailesinden olması
II. Gözünde kırmızılık olması
III. Omuzları arasında peygamberlik mührü
olması
IV. Doğum yerinin Mekke olması

Yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıda verilen bilgilerinden hangileri bu
vasıflardandır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

A) II, III ve IV
B) I, III ve IV
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I, II, III ve IV
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23. I. Dedesinin sıcak ve sevgi dolu bir ortam temin

25. I. Hz. Peygamber bu dönemde akrabalarına

etmesi
II. Ficar harbine katılmış olması
III. Sürekli dedesiyle birlikte olduğu için erken
yaşlarda toplumsal sorunları ve çözümleri fark
etmeye başlaması

yemek vererek onları İslam’a davet etmiştir.
II. Hz. Ömer bu dönemde Müslüman
olmuştur.
III. Hz. Peygamber bu dönemin sonunda Taif’e
giderek destek istemiştir.
IV. Hz. Peygamber bu dönemde yalnızca
güvendiği kişileri ve yakın çevresini İslam’a
davet etmiştir.
V. Bu dönem bir yıl kadar sürmüştür.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin,
Peygamber aleyhisselamın dedesinin yanında
iken sağlam bir kişilik kazanmasında etkili
olduğu söylenebilir?

Gizli davet dönemi ile ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III
E) Yalnız III

24. Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk vahyin korku ve
heyecanını hanımı Hz. Hatice’nin (r.a.) desteği
ile üzerinden atmış, Hudeybiye Antlaşması
sonrası yaşadığı bir sıkıntıyı ise eşi Ümmü
Seleme’nin (r.a.) fikrini alarak gidermiştir.
Bunun yanı sıra kızlarını el üstünde tutmuş,
onlara çok kıymet vermiştir.

26. I. Çevresinin tenha olması nedeniyle eve giren

Bu bilgiden hareketle Peygamber Efendimiz’in
(sav) aile hayatıyla ilgili;
I. Cahiliye Dönemi’nin anlayışlarının dışına
çıkmıştır.
II. Sorunların çözümü her zaman vahiyle
olmuştur.
III. Kadınlar hakkında ümmetine ve insanlığa
örnek davranış oluşturmuştur.
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

A Kitapçığı
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çıkanların dikkat çekmemesi
II. İnsanlarla kolaylıkla temas kurulacak bir
yerde olması
III. Harem bölgesinde bulunması
IV. Erkam’ın Mekke soylularından olması
nedeniyle evin müşriklerce bilinmesine
rağmen dokunulamaması
Yukarıdakilerden hangisi Dârü’l-Erkam’ın
İslam’a davet merkezi olarak seçilmesinin
sebeplerinden biri değildir?
A) Yalnız I
B) II ve IV
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve III
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27. I. Aldığı vahyi insanlara ulaştırma

29. Bakara Suresi 286. ayette Müslümanlar için

II. İnsanlara örnek olma
III. İnsanları ilahi eğitime tabi tutma
IV. İnsanları iman etmeye zorlama

belirtilen “İşittik ve itaat ettik” (Semi’na ve
ete’na) ifadesi aşağıda verilen hangi olay
üzerine takındıkları tavrı ifade etmektedir?

Yukarıdakilerden hangileri Peygamber
Efendimiz’in (sav) Kur’an’da belirtilen
yükümlülükleri arasında gösterilebilir?

A) Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i
Haram’a yöneltildiğinde
B) İsra ve Miraç Olayı yaşandığında
C) Medine Vesikası imzalandığında
D) Bedir esirleri serbest bırakıldığında
E) Hudeybiye Anlaşması imzalandığında

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

28. -Ey inananlar! Andolsun ki sizin için, Allah ve

30. I. Çölde çocukların daha sağlıklı büyümelerinin

ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı
çokça anan kimseler için Resulullah en güzel
örnektir. (Ahzap 21)
-Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.
(Kalem4)

mümkün olması
II. Çölde konuşulan fasih Arapça’yı
öğrenmeleri
III. Savaş sanatlarını çölde öğrenmelerinin
daha kolay olması

Yukarıda verilen ayetlerde Peygamber
Efendimiz’in (sav) hangi özellikleri üzerinde
durulmuştur?

Yukarıdakilerin hangisi Araplar arasındaki,
yeni doğan çocukların sütanneye verilmesi
geleneğinin gerekçelerden biri değildir?

A) Cömertliği
B) Sabırlılığı
C) Üstün ahlak ve örnekliği
D) İbadete düşkünlüğü
E) İnsanlık sevgisi

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
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31. Mekkeli müşriklerin ve Yahudilerin,

33. Mekke iklim olarak ziraate elverişli olmadığı

“Muhammed ve Ashabı haram ayı helal saydı,
kan döktü ve esir aldı.” diye ortalığı ayağa
kaldırmasına ve fitne çıkarmak için ellerinden
geleni yapmalarına ve hakkında: “Sana haram
ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar…”
(Bakara-217) ayetinin inmesine sebep olan
olay aşağıdakilerden hangisidir?

için gelişmiş bir ticari hayatı vardı. Kureyş
tüccarları yazın................., kışın da .................
ticaret kervanlarıyla seyahat ederek
geçimlerini sağlarlardı.

A) Hz. Hamza’nın Seriyyesi
B) Ubeyde Bin Haris Seriyesi
C) Abdullah Bin Cahş Seriyyesi
D) Zatu-Selasil Seriyyesi
E) Gatafan Gazvesi

A) Medine'ye - Busra'ya
B) Taif'e - Şam'a
C) Sana'ya - Taif'e
D) Habeşistan'a – Yemen'e
E) Şam'a – Yemen'e

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

32. “… Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti, fakat
(o çokluğunuz) size hiçbir fayda sağlamamıştı
ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar
gelmişti. Sonra arkanızı çevirerek dönüp
kaçmıştınız!

34. I. Toplumun içinde bulunduğu gayri ahlaki

Sonra Allah, Resûlünün üzerine ve Mü’minlerin
üzerine sekinetini/güven duygusunu indirdi ve
sizin görmediğiniz (meleklerden) ordular indirdi
de (bu ordularla) kâfirlere azab etti. İşte bu,
kâfirlerin cezasıdır.” (Tevbe:25,26)

yaşayış biçimi
II. Yaşadığı ekonomik sorunlardan bir kaçış
isteği
III.Toplumsal adaletsizliğin her şeyi kuşatması
IV. İçinde hissettiği ama adını bir türlü
koyamadığı ve mevcut inancında cevap
bulamadığı “Niçin varım? Kimim? Ne
yapıyorum?” sorularına cevap bulma arzusu

Yukarıda meali verilen ayetler, aşağıdaki
savaşların hangisinden söz etmektedir?

Yukarıda verilenlerden hangileri Peygamber
Efendimiz’in (sav) Hira Mağarası’nda sık sık
inzivaya çekilmesinin sebeplerindendir?

A) Uhud Savaşı
B) Hayber Savaşı
C) Huneyn Savaşı
D) Mûte Savaşı
E) Hendek Savaşı

A) I-II-III
B) I-III-IV
C) II-III-IV
D) I-II
E) Hepsi
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35. Münafıkların Medine'de inşa ettikleri mescid

38. Zatu-Selasil Seriyyesi sırasında orduya
komutanlık yapan Amr bin Âs hakkında
sahabilerin bazı eleştirileri olmuştu.
Medine’ye dönüldüğünde Peygamber
Efendimiz (sav)’e Amr bin Âs hakkında bazı
şikâyetler yapıldı. Buna göre;

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dırar Mescidi
B) Kuba Mescidi
C) Mescid-i Nebevi
D) Mescid-i Kıbleteyn
E) Mescid-i Seb’a

I – Hava çok soğuk olduğu halde, gece ateş
yaktırmadı.
II – Galip geldiğimiz halde düşmanı takip
ettirmedi.
III – Su bulunduğu halde gusletmeyip,
teyemmümle namaz kıldırdı.
IV – Emri altındakilere kötü davrandı.
Yukarıdakilerden hangisi bu şikayetlerden
biri değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Gazvesi’nden
çıkarılacak derslerden biri değildir?

A) Yanız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız IV

A) Nifak ehline karşı her zaman uyanık
olunması gerektiği
B) Peygamberin dahi bazen savaşta
yanlış strateji uygulayabileceği
C) Azınlığın hatasının bütünü olumsuz
etkileyeceği
D) Lidere itaatin ne kadar önemli olduğu
E) Dünya malına meyletmemek gerektiği

39. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra
dört halife dönemi başlamıştır. Hangi
seçenekte bu halifeler kronolojik olarak
doğru sırayla verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir – Hz. Osman –
Hz. Ömer – Hz. Ali
B) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer –
Hz. Ali – Hz. Osman
C) Hz. Ebubekir – Hz. Ali –
Hz. Ömer – Hz. Osman
D) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer –
Hz. Osman – Hz. Ali
E) Hz. Ebubekir – Hz. Osman –
Hz. Ali – Hz. Ömer

37. Hudeybiye Anlaşması’nda müslümanların
şahitleri arasında aşağıdaki sahabelerden
hangisi yoktur?
A) Hz. Ebubekir
B) Muhammed bin Mesleme
C) Hz. Osman
D) Hz.Ömer
E) Sa'd bin Ebi Vakkas

A Kitapçığı

3. KATEGORİ
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40. Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimiz (sav)’i

42. I. Boykotun sona ermesi
II. Hz. Hatice’nin vefat etmesi
III. Beş vakit namazın farz kılınması
IV. Habeşistan’a ilk hicretin yapılması

İslam davasından vazgeçirmek için kendilerince
insanların hayır diyemeyeceği bazı teklifler
sundular ancak yine de hayal kırıklığına
uğradılar.

Yukarıdakilerin kronolojik (tarihsel)
sıralaması hangisidir?

Aşağıdakilerin hangisi Müşriklerin Peygamber
Efendimiz(sav)’e yaptığı tekliflerden biri
değildir?
A) Eğer mal, servet elde etmek istiyorsan;
malca bizden daha zengin oluncaya kadar
senin için mallarımızdan mal toplayalım!
B) Eğer sen onunla içimizde en büyük şan ve
şerefi kazanmak istiyorsan; biz seni
önderimiz olarak tanıyalım!
C) Eğer sen onunla kral olmak istiyorsan; seni
kendimize kral yapalım!
D) Eğer etkisi altında kaldığın cinlerden bir şey
ise, biz seni ondan kurtarıncaya kadar tedavi
çareleri araştıralım!
E) Eğer en bilginimiz olmak istiyorsan, senin
için en tanınmış muallimleri tutup seni en
bilginimiz yapalım!

A) I, II, III, IV
B) IV, I, II, III
C) IV, I, II, III
D) I, II, IV, III
E) III, II, IV, I

43. Aşk ilahi aşk olunca gerçek manasına kavuşur.

41. Peygamber Efendimiz (sav)’in eliyle öldürülen
tek müşrik aşağıdakilerin hangisidir?
A) Utbe bin Ebi Vakkas
B) Abdullah bin Şihab
C) İbn-i Kamia
D) Ubeyy bin Halef
E) Şeddad bin Esved

A Kitapçığı

Aşk öyle bir şeydir ki bazen sevgiliye doğru
atılan bir okun önünde kalkan olabilmektir.
Bazen aklın en kavrayamayacağı olaylara bile
“ bunu O söylediyse doğrudur” diyebilmektir.
Aşk bazen “Sen bize şu denizi gösterip dalsan,
biz de seninle birlikte dalarız” deyip sevgiliye
teslim olmaktır. Bazen ise arkadan yetişmeye
çalışan bir süvarinin kendi canına değil,
sevgiliye zarar vereceğini düşünerek
ağlamaktır.
Bu paragrafta anlatılanlarla aşağıdakilerin
hangisinde yaşananlar arasında bir bağlantı
kurulamaz?
A) Bedir Gazvesi
B) Medine'ye Hicret
C) Uhud Gazvesi
D) İsra ve Miraç
E) Mekke’nin Fethi

3. KATEGORİ

Sayfa 10

44. “Ey hükümdar, biz cahil bir kavimdik. Taştan,

47. Develerine el konulan Abdülmuttalib,

ağaçtan yaptığımız putlara tapıyorduk. Kız
çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyor, ölmüş
hayvanların leşlerini yiyorduk. İçki, kumar,
fuhuş ve her türlü ahlaksızlığı yapıyorduk. Hak
hukuk tanımıyorduk. Kuvvetliler zayıfları eziyor,
zenginler fakirlerin sırtından geçiniyordu…”

Ebrehe’ye giderek yağmalanan sürülerin geri
verilmesini istedi. Ebrehe:“Ben, Kâbe’yi
yıkmamam için ricaya geldiğini sanmıştım.
Görüyorum ki sen, develerinin derdindesin,
bunu sana yakıştıramadım...” deyince,
Abdülmuttalib aşağıdaki cevapların hangisini
vermiştir?

Cahiliye hayatını betimleyen yukarıdaki
konuşmayı kim, nerede yapmıştır?

A) Develerim benim için çok önemlidir,
geçimimi onlarla sağlarım.
B) Develerimi vermezsen kuşkusuz bütün
Araplar seninle savaşır.
C) Ben, develerin sahibiyim, onları istiyorum.
Kâbe’nin de sâhibi var. Onu sahibi
koruyacaktır.
D) Sen koca hükümdarsın. Kala kala benim
develerime mi kaldın
E) Arap geleneğinde develere el koymak savaş
sebebiydi, bu nedenle develerimi vermeni
öneririm.

A) Cafer b. Ebi Talib – Habeşistan’da
B) Dıhye bin Halife – Bizans’ta
C) Abdullah bin Huzafe – İran’da
D) Hatıb bin Ebi Belta – Mısır’da
E) Amr bin Ümmeye – Şam’da

45. Allah Resulü, Uhud şehitlerini defnederken
önceliği aşağıdakilerin hangilerine vermiştir?
A) En fazla Kur’an bilenlere
B) İlk önce Müslüman olanlara
C) İlk önce hicret edenlere
D) İlk önce şehit olanlara
E) Yaşça en büyük olanlara

46. Müslümanlar ilk defa hangi olaydan sonra

48. Peygamber Efendimiz( sav)’in Medine’ye

Kabe'de cemaatle namaz kılmıştır?

hicret eder etmez ilk gerçekleştirdiği eylem
nedir?

A) Hz. Hamza'nın müslüman olmasıyla
B) İsra ve Miraç olayından sonra
C) Mekke'nin Fethi’nden sonra
D) Habeşistan Hicreti esnasında
E) Hz. Ömer'in müslüman olmasıyla

A) Kendisi için bir ev inşa etmek
B) Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik tesis
etmek
C) Mescid inşa etmek
D) Medine liderleri ile anlaşma yapmak
E) Medine’de şehrinin sınırlarını belirtmek

A Kitapçığı

3. KATEGORİ
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49. Bir sürü kendini bilmez ayak takımı ve çocuk...

51. I. Peygamber aleyhisselamın, ümmetinden

Taşlar yağmur gibi iniyor üzerine. Kanlar
sevgilinin ayaklarına kadar inmiş. Ve
unutulmaz bir gün. Ey sevgili bir bilsen bizler
o gün orda olmayı ne kadar çok isterdik. Sana
örtü olabilmeyi... Sana atılan o taşlara kalkan
olabilmeyi...

daha sonra gelecek davetçilere, davanın
sıkıntıları karşısında takınmaları gereken tavrı
gösteren “…Eğer bana gazap etmediysen
gerisi boştur. Öfke ve gazabına uğramaktan;
karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret
işlerini düzene koyan nuruna sığınırım!..”
duasını yaptığı olaydır.
II. “…Ya Rasulallah Sakif ateşi bizi yaktı.
Onlara beddua et! diyen sahabeye: ‘Allah’ım!
Sakif’e hidayet ver. Onları bize getir.’ diye
dua ettiği olaydır.

Yukarıda anlatılanlar hangi olay sırasında
yaşanmıştır?
A) Bedir Gazvesi
B) Taif Yolculuğu
C) Medine'ye Hicret
D) Açıktan tebliğ başlangıcı
E) Kabe'de ilk namaz

Numaralandırılmış olaylar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.
A)

Taif yolculuğu

B)

Taif yolculuğu

C)

Ben-i Mustalik
Gazvesi

Taif Kuşatması

D)

Taif yolculuğu

Ben-i Mustalik
Gazvesi

E)

Ben-i Mustalik
Gazvesi

Taif yolculuğu

50. Mekke'nin fethi öncesi “Allah’ım! Onların
gözlerini kör et. Beni aniden karşılarında
bulsunlar!” diye dua eden Peygamber
Efendimizin (sav) seferi gizli tutmasının
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ani bir baskın ile Mekke'yi ele geçirmek
istemesi
B) Mekkeli müşriklerin yardım toplamasını
engellemek istemesi
C) Mekke’yi kan dökmeden almak istemesi
D) Diğer kabilelerin haberi olmadan Mekke'ye
ulaşmak istemesi
E) Mekke'nin ittifak kurduğu kabilelerin
yardıma gelmesinin önüne geçmek istemesi

A Kitapçığı

II.
Taif Kuşatması
Hamrau’l Esed
Gazvesi

52. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul

3. KATEGORİ

eden ilk yetişkin erkek, ilk kadın, ilk çocuk
ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) Hz.Ebubekir - Hz.Hatice - Hz.Ali - Hz.Zeyd
B) Hz.Ebubekir- Hz.Aişe - Hz.Ali -Bilal-ı Habeşi
C) Hz.Ömer - Hz. Hatice - Hz.Ali -Bilal-i Habeşi
D) Hz.Ebubekir - Hz.Hatice - Hz.Zeyd - Hz.Ali
E) Hz.Ömer - Hz.Aişe - Hz.Ali - Bilal-i Habeşi
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53. Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimiz(sav)

55. Mekke, Peygamber Efendimiz (sav) ’in doğup

1000 kişiden oluşan İslam ordusuyla yola çıktı.
Uzaklarda sayıları 600’ü bulan bir okçu birliği
görünce bunların kimler olduğunu sordu.
Kendisine bu kimselerin Abdullah bin Selül’ün
Yahudi müttefikleri olduğunu söylediler. Ancak
Peygamber Efendimiz(sav) bu birliğin yardımını
kabul etmeyip onları geri çevirmiştir.

büyüdüğü, ilahi vahye muhatap olduğu şehir
olması dolayısıyla İslam tarihi açısından çok
önemli bir şehirdir. Bu önemli şehir, zamanın
farklı dönemlerinde çeşitli kabilelerin idaresi
altına girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak
Mekke’yi idareleri altında tutan kabilelerin
sıralaması doğru olarak verilmiştir?

Peygamber Efendimiz(sav), bu davranışının
sebebini aşağıdaki hangi sözle açıklamıştır?
A) Allahtan başka hiç kimsenin yardımına
ihtiyacımız yoktur.
B) Bugün yardım ederler, yarın karşılığını
beklerler.
C) Şirk ehline karşı şirk ehlinden yardım
almayın.
D) Şüphesiz bu Yahudiler fırsat bulunca bizi
arkamızdan vururlar.
E) Zaferler sayı çokluğuyla değil Allah’ın
yardımıyla gelir.

A) Huzaalılar-Amalikalılar-Cürhümlüler
B) Amalikalılar-Huzaalılar-Cürhümlüler
C) Cürhümlüler-Huzaalılar-Amalikalılar
D) Huzaalılar-Cürhümlüler-Amalikalılar
E) Amalikalılar-Cürhümlüler-Huzaalılar

56. Miraç Gecesi Cebrail (as) ’ın, Peygamber
Efendimiz (sav)’den namaz kılmasını istediği
iki yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Aksa - Sidretu’l Munteha
B) Mescid-i Aksa – Mescid-i Haram
C) Tûr-u Sînâ - Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Aksa – Mescid-i Nebevi
E) Tûr-u Sînâ - Mescid-i Haram

54. I- Hendek savaşı
II- Hudeybiye antlaşması
III- Hayber’in fethi
IV- Kaza Umresi
V- Mute savaşı
VI- Tebük savaşı

57. İslam’da Allah'ın imandan sonra ilk farz
kıldığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki olaylardan hangi ikisi aynı yıl
meydana gelmiştir?
A) I-II

A Kitapçığı

B) II-III
C) III-IV
D) IV-V
E) V-VI
3. KATEGORİ

A) Hac
B) Namaz
C) Kurban
D) Zekat
E) Oruç
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58. Peygamber Efendimiz (sav) Medine’ye hicret

60. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber

ettiği sırada şehirdeki toplulukların nüfusu
fazla olanından az olanına doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Efendimiz(sav)’in üç yıl süren gizli davet
döneminde İslam’ı kabul edenlerin
özelliklerinden biri değildir?

A) Müşrik Araplar, Yahudiler, Müminler,
Hıristiyanlar
B) Yahudiler, Müşrik Araplar, Müminler,
Hıristiyanlar
C) Yahudiler, Müminler, Müşrik Araplar,
Hıristiyanlar
D) Müminler, Müşrik Araplar, Yahudiler,
Hıristiyanlar
E) Müminler, Yahudiler, Müşrik Araplar,
Hıristiyanlar

A) Güvenilir olmaları
B) Sır saklayabilmeleri
C) Cahiliyenin çirkinliklerinden
hoşlanmamaları
D) Hak davayı kabul etme kabiliyet ve
kapasitesine sahip olmaları
E) İslam’ı tereddüt etmeden kabul etmeleri

61. ---Selam olsun sana, Cebrail (as) ın selam
59. Sağlam bir İslam toplumu; sağlam bir akide,
ilmi bir donanım ve İslam ahlakı ile mümkündü.
Tüm ömürlerini cahiliye içinde, asabiyet
duygularıyla geçirmiş ve daha sonra Müslüman
olmuş bu nesil, ancak aynı safta omuz omuza
durarak namaz kılmak; aynı mekânda ilim tahsil
etmekle adalet ve kardeşliğe ulaşabilirdi. Ayrıca
Müslümanların kendi aralarındaki işlerde
istişare etmeleri, ortak tavır belirlemeleri de
yine bunun varlığıyla ilgiliydi.
Yukarıdaki metinde İslam toplumunda olması
gereken aşağıdaki hususlardan hangisine
vurgu yapılmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen
ifadelerde kendisinden söz edilenlerden biri
değildir?
A) Ebu Talib’in eşi Fatıma
B) Hz. Hatice
C) Hz. Hamza
D) Hz. Musa’b bin Umeyr
E) Hz. Ebu Dücane

A) Hicret
B) Kardeşlik
C) Mescid
D) Hac
E) Zekât
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verdiği ve Yüce Allah’tan kendisine selam
getirdiği
---Selam olsun sana, kendisi için Uhud’da
yetmiş defa cenaze namazı kılınan süt kardeş
---Selam olsun sana, vefat ettiğinde
Peygamber aleyhisselamın: “Bugün annem
vefat etti” diyerek ağladığı ve kendi
gömleğiyle kefenlediği
---Selam olsun sana, Uhud Günü Peygamber
aleyhisselamın: Kılıcımın hakkını kim verecek
dediğinde “Ben!” diyerek meydana atılan

3. KATEGORİ
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62. Hicaz bölgesinde yaşayan halkın büyük

64. Bedir’de karargâh kurulduğunda Hubab bin

devletlerin tahakkümü altına girmemesi,
dillerine yabancı unsurların karışmaması, örf
ve adetlerini koruyabilmelerinin temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

Münzir, Peygamber Efendimiz(sav)’e,
askerlerin yerleşme yeri olarak seçilen alanın,
vahiy yoluyla mı yoksa askeri taktik
düşüncesiyle mi seçildiğini sordu. Hz.
Peygamber (sav), vahiy yoluyla olmadığını
söyleyince Hubab bin Münzir (ra): “Ya
Resulullah! Şu konakladığın yer, karargâh yeri
olarak uygun değildir.” diyerek farklı bir yeri
önerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
(sav) Hubab bin Münzir’in görüşünü isabetli
buldu ve hemen karargâhın yerini değiştirdi.

A) Hicaz halkının çok savaşçı bir karaktere sahip
olması
B) Hicaz halkının çok güçlü bir kültüre sahip
olması
C) Hicaz halkının putperest bir inanca sahip
olması
D) Coğrafi özellikleri sebebiyle Hicaz’ın, büyük
devletlerin işgaline maruz kalmayışı
E) Hicaz halkının, coğrafi şartların
elverişsizliğinden dolayı temel geçim
kaynağının ticaret olması

Bu bilgiden hareketle Peygamber Efendimiz
(sav)’in,
I. Ayetle belirlenmemiş bir meselede
bildiğinde ısrarcı davranmak
II. Farklı fikirlere açık olmak
III. Gerektiğinde bir askerin bile komutasına
girebilmek
gibi özelliklerden hangisine sahip olduğu
söylenebilir?

63. I. Buvat Gazası
II. Uşeyra Gazvesi
III. Safevan Gazvesi
IV. Veddan Gazvesi

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

Yukarıda verilen olayların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Peygamber Efendimiz(sav)’in bizzat katılmış
olması
B) Arabistan Yarımadası dışında
gerçekleşmeleri
C) Peygamber Efendimiz(sav)’in kendi yerine
bir başkasını göndermesi
D) Sadece ekonomik amaçla
gerçekleştirilmeleri
E) Haram aylarda yaşanmaları
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65. Aşağıdaki seriyye veya gazvelerden hangisi

3. KATEGORİ

yapılma nedeni yönünden diğerlerinden
farklıdır?
A) Bedir Gazvesi
B) Safevan Gazvesi
C) Uşeyra Gazvesi
D) Buvat Gazvesi
E) Hz. Hamza Seriyyesi
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66. Birazdan işkenceler altında şehid edilecek olan

67. O (sav) öldü diye mücadeleyi bırakmak mı

bir Peygamber Sevdalısına yöneltilen soru:
- “Allah için sana soruyoruz, şu anda ailenin
arasında olmanı ve senin yerine Muhammed’in
elimizde olmasını arzu eder misin?”
Peygamber Sevdalısından gelen cevap: “Vallahi
hayır! Ben ailem içinde otururken,
Muhammed’in ayağına bir dikenin bile
batmasını arzu etmem!”
Ve ardından hayret ve şaşkınlık ifadesi: “Ben bir
kimsenin arkadaşları tarafından Muhammed’in
sevildiği kadar başka bir kimsenin sevildiğini
görmedim.”

yoksa O’nun (sav) mücadele ettiği dava
uğruna ölene dek mücadeleye devam etmek
mi? İşte Uhud’tan günümüze miras kalan
büyük bir hakikat. Bugün Peygamberin
getirdiği din hüküm sürmüyorsa, sünneti
aramızdan büyük ölçüde çekilip gitmişse bize
düşen ümitsizliğe kapılıp vazgeçmek değil o
nebevi dava uğrunda mücadele edip
gerektiğinde can vermektir.
Buna göre;
I. Uhud’ta Peygamber Efendimiz (sav) şehit
edildi zannıyla savaşı bırakanlar olmuştur.
II. Liderler davanın kendisi değildirler ki
öldüklerinde dava son bulsun.
III. Günümüzde İslam dini ve sünnetin
uygulanabilirliği ihtimali kalmamıştır.

Yukarıda verilenlerden yola çıkarak
ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peygamber sevdası kimi zaman ağır bedeller
ödemeyi gerektirir.
B) Peygamber sevgisi aile sevgisinden de üstün
olmalıdır.
C) Tarihte hiçbir lider Peygamber Efendimiz
kadar sevilmemiştir.
D) En zor şartlar altında dahi her şeyin üstünde
tutulan Peygamber sevgisi düşmanda dahi
hayret uyandırır.
E) Sahabeler Peygamber Efendimiz (sav)’e,
kendi eşlerinden ve çocuklarından daha
üstün bir sevgiyle bağlanmışlardır.

Yukarıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

68. Hz. Hatice annemiz kendisiyle evlenmek
isteyip istemeyeceğini anlamak için Nefise
binti Münye’yi Efendimiz(sav)’e göndermiş,
Nefise binti Münye, Efendimiz’e: “Seni
evlenmekten alıkoyan nedir? diye sormuştu.
Efendimiz’in bu soruya verdiği, aynı zamanda
günümüz gençlerinin evlilik yapmaları
önündeki en büyük engellerden biri olan
cevabın mahiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi imkansızlık
B) Dengini bulamamak
C) Elektrik alamamak
D) Kariyer yapmak
E) Evliliğe hazır hissetmemek
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3. KATEGORİ
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69. I. Akraba olması

71. Sa’d Bin Ebi Vakkas ve birkaç sahabe

II. Şerefli ve emniyetli biri olması
III. Güzel huylu ve doğru sözlü olması
IV. Putlara tapmaması

Mekke’nin dağ yollarından birinde namaz
kılarken müşrikler tarafından görüldüler.
Müşrikler Müslümanların ibadetlerinden
hoşlanmayarak laf atmaya ve sataşmaya
başladılar. Bunun üzerine çıkan kavgada Sa’d
Bin Ebi Vakkas müşriklerden birine bir
devenin çene kemiğiyle vurdu ve onu yaraladı.
Bu islam’da dökülen ilk kan oldu.

Hz. Hatice annemizin kendi ifadesiyle
Efendimizle evlenmek istemesinin nedenleri
arasında yukarıda verilen öncüllerden hangisi
gösterilemez?
A) Yalnız I
B)Yalnız IV
C) I ve II
D)I ve IV
E) III ve IV

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sahabeler namaz kılmayı çok önemli bir
görev olarak kabul etmişler ve bunun
gereğini yapmışlardır.
B) Müşrikler Müslümanların faaliyetlerini
yakından takip ediyordu.
C) Sahabe İslam yolunda mücadeleci bir ruha
sahipti.
D) İslam hoşgörüyü esas alan bir dindir.
E) İslam inancının sembolü olan namaz
inkarcıların tepkisine neden olmuştur.

70. Peygamberi sevmek, gecesi, gündüzü gibi
aydınlık olan yolunu sürdürmektir. Peygamberi
sevmek ona benzemektir. Peki bizler, o kutlu
nebinin ümmetinden bir Müslüman olarak
yaşadığımız toplumun Emin’i miyiz? Bir
anlaşmazlığın ortasında çıkageldiğimizde
vereceğimiz karara “o güvenilir biridir. Adaleti
zedeleyecek şekilde taraf tutmaz, hakkı söyler”
diye rıza gösteriliyor mu? Şayet içinde
bulunduğumuz topluma böylesi bir güven
verememişsek sevgimiz de tartışılır, izini
sürdüğümüz yol da.

72. Allah Resulu (s.a.v) yarenlerine yapılan baskı,

Yukarıda verilen paragraftan yola çıkarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kabe’nin tamiri sırasında yaşanan Hakem
Olayı’na atıfta bulunulmuştur.
B) Her Müslüman içinde bulunduğu toplum
tarafından güvenilir olarak bilinmelidir.
C) Toplumda yaşanan her anlaşmazlıkta
Müslüman arabulucu rolünü üstlenmelidir.
D) Müslüman daima hakkı konuşmalı ve adil
olmalıdır.
E) Yaşantısıyla Peygamberi örnek alan bir
Müslüman O’nu gerçekten seviyor demektir.
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işkence ve zulüm artınca Habeşistan’a hicret
izni verdi. Habeşistan’a yapılan ilk hicrete 12
erkek 4 kadın katıldı.
Aşağıdaki sahabelerden hangisi bu hicret
kervanına katılanlardan değildir?
A) Ebu Huzeyfe
B) Zübeyr Bin Avvam
C) Mus’ab Bin Umeyr
D) Abdullah Bin Mes’ud
E) Talha Bin Ubeydullah
Sayfa 17

73 ve 74. Sorular verilen paragrafa göre
cevaplandırılacaktır.

74. Paragrafta sözü edilen durum ile

Bugün yeryüzünün her bir yanında zulme
uğramışların yardım çığlığı işitilmekte, feryatları
arş-ı âlayı titretmektedir. Ebu Kubeys Dağı’na
çıkan Yemenlinin feryadı bugün de dipdiri
kulaklarımızı çınlatmıyor mu? Ebu Kubeys dün
Mekke’de bir dağ iken, bugün cebimize girmiş
olan internet, evimize girmiş olan televizyonlar
değil midir? Her gün dünyanın bir köşesinden
mazlumların feryadı işitilmiyor mu? Filistin’de,
Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Afrika’da ve daha
ismini sayamadığımız bir çok yerde. Eğer şu
insanlık, bağrından tez zamanda erdem ve insaf
sahibi birilerini çıkarıp ta bu zulme dur demez,
adil bir sözleşme etrafında mazlumun
imdadına koşmazsa kıyamet çoktan kopmuş
demektir.

Peygamberimizin hayatında görülen benzer
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hudeybiye Anlaşması
B) Hılfu’l Fudul Anlaşması
C) Birinci Akabe Biatı
D) İkinci Akabe Biatı
E) Rıdvan Biatı

75. Bugünkü Müslümanların durumu Kabe’nin

73. I. Zulüm eskiden olduğu gibi bugün de devam
etmektedir.
II. Haberleşme imkanları dönemlere göre
farklılık arz etmektedir.
III. Birleşmiş Milletler bugün bu adalet savaşını
hakkıyla vermektedir.
Verilen bu öncüllerden hangisi yukarıdaki
paragraftan çıkarılabilir?

Yukarıda verilen paragrafın son cümlesi
aşağıdakilerden hangisi olursa konu
bütünlüğü ve siyerin örnekliği açısından daha
doğru olur?
A) Kenara çekilip İslam dünyasına liderlik
yapacak bir zatın gelmesini beklemektir.
B) Sürekli Kur’an okumak ve ibadetleri hayatın
tümüne yaymaktır.
C) İhlasla herkesin sadece kendi işini yapması
ve diğerleriyle meşgul olmamasıdır.
D) Her İslami topluluğun, bu davanın bir
ucundan tutarak birlikte omuzlamasıdır.
E) Dua ve zikir ile Hakka yakarıp tevbe etmek
ve işi diğerlerine bırakmaktır.

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
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tamiri sırasında Hacerü’l Esved’i yerine
koymaya çalışan Mekkelilerin birbirine kılıç
çekmiş haline benzemektedir. Kendine
ümmetin halini dert edinen ve ila-yı
kelimetullah mücadelesi iddiasında bulunan
hemen her İslami topluluk öncü olabilmek
adına diğerlerine kılıç çekmiş vaziyettedir. Hz.
Muhammed’in (sav) siyerini kendine rehber
edinenler neden anlamıyorlar ki çare;
…………………………..
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76. Kuyudan su çekme yüzünden iki müslüman

77. I. Elit tabaka mı, yoksa güçsüzler mi ona tabi

arasında çıkan tartışmayı büyüterek olayı Ensar
ve Muhacir kavgasına dönüştürmeye çalıştı
nifak ehli. Birbirine kardeş kılınanlar birbirlerine
karşı kavimlerini çağırmaya başlamıştı ki
öfkelendi Peygamber ve yankılandı sesi:“ Nedir
bu cahiliye çağrısı? Artık böyle çağrıları bırakın!
Çünkü o küflenmiş bir çağrıdır.” Bugün de aynı
desiseye kapılıp aynı cahiliye çağrısını
dillendirenler yüzünden, emperyal güçlerin
ekmeğine yağ sürülmekte İslam coğrafyasında.
Ve tüm bu keşmekeşin ortasında “Artık böyle
cahili çağrıları bırakın” diyerek bu çağrıları
boğacak liderini arıyor ümmet.

oluyor?
II. Hakim olduğu topraklar artıyor mu, azalıyor
mu?
III. Soyu devam ediyor mu, etmiyor mu?
IV. Dine davet ederken ayrım gözetiyor mu,
gözetmiyor mu?
V. Arkadaşlarına karşı yumuşak mı, yoksa sert
mi davranıyor?

Verilen metne göre;

A) 1

I. On dört asır geçse de küflenmiş çağrılar revaç
bulmakta ve nifak ehli amacına ulaşmaktadır.
II. İslam ümmeti ırkına ve mezhebine
bakmaksızın vahdeti esas alacak bir liderden
yoksundur.
III. Müslümanlar arasındaki en büyük
fitnelerden biri kavmiyetçilik/ırkçılıktır.

Yukarıdaki sorulardan kaç tanesi Bizans kralı
Herakleios’un Peygamber Efendimiz(sav)
hakkında Ebu Süfyan’a sorduğu sorular
arasında yer alır?
B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

78. Hendek Savaşı’nda müşrik komutanlardan

Yukarıdaki öncüllerden hangisine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

İkrime bin Ebu Cehil, Nevfel bin Abdullah,
Dırar bin Hattab, Amr bin Abduved, Hubeyre
bin Ebu Vehb hendeği aşarak Müslümanların
tarafına geçmeyi başarmış ancak aynı
performans ve başarıyı geri dönerken
sergileyememişlerdir.
Bu müşriklerden Hz. Ali engeline takılan ve
sağ olarak geri dönemeyenler
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Amr bin Abduved
B) Dırar bin Hattab ve Hubeyre bin Ebu Vehb
C) Nevfel bin Abdullah ve Amr bin Abduved
D) İkrime bin Ebu Cehil ve Amr bin Abduved
E) Amr bin Abduved ve Dırar bin Hattab
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79. ve 80. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız

80. Ümmü Seleme annemiz Peygamber

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Peygamber
Efendimiz (sav) herkesin kurbanını kesip, saçını
kazımasını istedi. Sahabeler bu emir karşısında
şaşırdılar. Onlara göre ortada ne umre ne de
ihram vardı ve aynı zamanda ağır şartlar kabul
edilmiş, Kureyş’e büyük tavizler verilmişti.
Onun için her bir sahabe bu emri
duymuyormuş gibi hareket ediyordu. Allah
Resulü aleyhissalatu vesselam bu durum
karşısında gayet üzgün bir şekilde çadırına
döndü ve eşi Ümmü Seleme annemize sitem
dolu şu sözleri söyledi. “Ey Ümmü Seleme! Ne
oluyor bu insanlara? Şaşılacak şey, onlara
‘kurbanlarınızı kesin, saçınızı kazıtın, ihramdan
çıkın diyorum ama hiç birisi dediğimi yapmıyor.
Onlar beni işitiyorlar, yüzüme bakıyorlar, fakat
dediğimi yapmıyorlar.” Ümmü Seleme
annemiz sahabilerin niye böyle davrandığını
biliyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam’a
hitaben şu cevabı verdi: …

Efendimiz (sav)’e hangi cevabı vermiştir?
A) Ey Allah Resulü! Sen yapacağını yap,
kurbanını kes, saçını kazıt ve ihramını çıkar.
Göreceksin onlar da aynısını yapacaklar”
B) Ey Allah Resulü! Onlar çok üzgün onlar
henüz yapılan anlaşmanın etkisini
üzerlerinden atamadılar.
C) Ey Allah Resulü! Sen üzme kendini, onlar
birazdan sözünü anlar ve itaatten geri
durmazlar.
D) Ey Allah Resulü! Ensar ve Muhacirler den
birini çağır ve emirlerinin hemen yerine
getirilmesini onlara bir kez daha ilet.
E) Ey Allah Resulü! Ashabın seni çok sever
ancak Kabe ziyaret edilemediği için
söylediklerinin yapılamayacağını
düşünüyorlar.

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

79. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Anlaşmanın şartları sahabeleri üzmüştür.
B) Umrenin şartlarından biri de ihramdır.
C) Peygamberimiz üzüntüsünü Ümmü Seleme
annemizle paylaşmıştır.
D) Sahabenin tavrı Peygamber Efendimiz(sav)’i
üzmüştür.
E) Hudeybiye Anlaşması ile müslümanlar çok
şey kaybetmiştir.
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