1.

1. Hudeybiye Antlaşması
2. Beni Kureyza Kuşatması
3. Hükümdarlara Elçiler Gönderilmesi
4. Bir-i Mâune Katliamı
5. Ramazan Orucunun Farz Kılınması

3.

Yukarıda numaralanmış önemli olayların,
kronolojik olarak doğru sıralaması
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) 1-2-3-4-5
B) 3-5-2-1-4
C) 2-5-4-1-3
D) 5-4-2-1-3
E) 5-1-4-3-2

Müslümanlar, hal ve hareketleri, ahlak ve
yaşam tarzlarıyla örnek insanlardır. Gözlerini
hakikate kapatmayan gözler, Müslüman
şahsiyetlerin örnek davranışlarını sıradan
insanlarınkinden hemen ayırır ve
Müslümanları takdir eder. Allah Resulü (sav),
kaza umresini beraberindeki Müslümanlarla
yaparken dikkatli gözler onların üzerindeydi.
İslam’ın cahil bir toplumu nasıl da eğitip
terbiye ettiği göz önündeydi. Bunu ancak hak
olan bir din başarabilirdi.
Aşağıdakilerin hangisi, Umretü’l Kaza
sırasında Müslümanların davranışlarından
etkilenerek Müslüman olmuş ve hicret etmiş
kişilerden biridir?
A) İkrime Bin Ebi Cehil
B) Safvan bin Ümeyye
C) Halid bin Velid
D) Ebu Süfyan
E) Hakim bin Hizam

2.

Resulullah (sav), bu savaştan sonra müşriklerle
olan savaşın yeni bir aşamaya girdiğini
bildirmiş:
“Şimdi biz onlara savaş açacağız, onlar ise bize
savaş açamayacaklar. Artık biz onların üzerine
yürüyeceğiz.” diyerek Mekkeli müşriklere karşı
savunma savaşlarının sona erdiğini
müjdelemiştir.

4.
Yukarıdaki metinde sözü edilen savaş
aşağıdakilerin hangisidir?

A) Mus'ab bin Umeyr – Uhud
B) Abdullah bin Revaha – Huneyn
C) Hanzala – Uhud
D) Cafer bin Ebi Talib – Mute
E) Ubeyde bin Haris – Bedir

A) Bedir Gazvesi
B) Uhud Savaşı
C) Ahzap Savaşı
D) Mûte Savaşı
E) Hayber Savaşı

A Kitapçığı

Aşağıda verilen sahabe ve şehit düştükleri
savaş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

4. KATEGORİ
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5.

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.

7.

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

Yukardakilerden hangileri Hz. Muhammed'in
miraçtan dönerken getirdiği ilahi lütuflardır?

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

6.

A) 1-2-3

8.
Peygamber Efendimiz(sav) İslam’ı tebliğ için
her fırsatı değerlendiriyordu. Hac mevsiminde
kabilelerle görüşüyor onlara islamı tebliğ
ediyordu. Birinci Akabe Biatı’ndan önce
Medineli bir grupla karşılaştı ve onlara İslamı
tebliğ etti. Altı kişiden oluşan bu grup
Medine’nin Hazrec kabilesine mensuptu.
Peygamber Efendimiz (sav) onları İslam’a davet
edip kendilerine Kur’an okudu. Onlar da daveti
kabul edip iman ettiler.
Aşağıdaki isimlerden hangisi bu sahabelerden
biri değildir?
A) Ukbe bin Amir
B) Berra Bin Malik
C) Avf bin Haris
D) Rafi bin Malik
E) Kutbe bin Amir

A Kitapçığı

1. Beş vakit namazın farz olması
2. Allah’a iman eden herkesin cennete
gireceği müjdesi
3. Bakara suresinin son iki ayeti
4. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete
girecekleri müjdesi
5. Ramazan orucunun farz olması

4. KATEGORİ

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

Hicret döneminde Mekkeli Müşrik liderler Hz.
Muhammed(sav)’in, Medine’ye giderse orada
güçleneceğini ve bir devlet kurabileceğini
düşündükleri için, Efendimiz(sav)’in
durumunu görüşmek için Daru’n-Nedve’de
toplanıp “Her kabileden bir savaşçı belirleyip
peygambere öyle saldırıp öldürelim” kararı
çıkarmışlardı.
Alınan bu kararın arka planında yatan sebep
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Her kabile ayrı ayrı geçmiş kinlerinden
dolayı intikam almak istiyordu.
B) Her kabile gücünü gösterip kendini
ispatlamak istiyordu.
C) Hiçbir kabile tek başına Haşimoğulları’nı
karşılarına almak istemiyordu.
D) Hangi kabile bu işi yaparsa Mekke’de
büyük bir iş yapmış olacaktı.
E) Kabileler anlaşamayınca mecburen hepsi
birden saldırmayı kabul etti.
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9.

Hudeybiye Barış Antlaşması sürecine ve
anlaşma şartlarına bakıldığında Müslümanlar
taviz vermiş gibi görünse de aslında bu
antlaşma ile en kârlı taraf süreç içinde
Müslümanlar olmuştur.

11. Peygamber Efendimiz(sav)’in Kureyş’in
ticaret yolunu kontrol etmek ve çevrede
yaşayan kabileleri İslam devletine bağlamak
için yaptığı gazvelerin ilki aşağıdakilerden
hangisidir?

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu
antlaşmanın getirdiği kazanımlardan değildir?
A) Müslümanlar bu antlaşma ile fiilen devlet
olarak tanınmış oldular.
B) Oluşan barış ortamımdan istifade ile
Mekke’de Müslüman olanların sayısı hızla
artmıştır.
C) Müslümanlar, Medine’de rahatlıkla tebliğ
yapma imkanı elde etmiş oldular.
D) Antlaşma ile birlikte bir Yahudi kenti olan
Hayber’in Fethi gerçekleşti.
E) Barış ortamından istifade edilip Mekke
dışında birçok güçlü kabile ile antlaşmalar
yapıldı.

A) Bedir Gazvesi
B) Karkaratülküdr Gazvesi
C) Safevan Gazvesi
D) Uşeyra Gazvesi
E) Vedan (Ebva) Gazvesi

12. Peygamber Efendimizin(a.s):’’Şahidin olayım
ki sen şehitsin’’ dediği Bedir Savaşında şehit
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde bin Haris
B) Umeyr bin Ebi Vakkas
C) Akil bin Bükeyr
D) Safvan bin Beyza
E) Sad bin Hayseme

10. Peygamber Efendimiz(sav)’in doğumundan 52
gün önce gerçekleşen “ Fil vakası" olarak
bilinen olay Araplar açısından nasıl
değerlendirilmiştir?

13. “Muhammed’in ruhu elinde olan Allah’a

A) Kâbe'ye saldıran Habeş krallığının güçsüz bir
devlet olduğu anlaşılmıştır.
B) Fil vakası tüm Arap kabilelerini tek çatı
altında toplamıştır.
C) Araplar bu olayın yaşandığı yılı takvim başı
olarak belirlemişlerdir.
D) Fil yılından sonra Araplar yaz ve kış ticaret
seferlerine başlamışlardır.
E) Ebabil kuşları mucizesi İslamiyetin Arap
yarımadasında hızla yayılmasına ortam
hazırlamıştır.

A Kitapçığı

4. KATEGORİ

yemin ederim ki bugün bir adam savaşır da
sabreder; sevabını Allah’tan umarak düşmana
ilerler, arkasına dönmeden öldürülürse
muhakkak Allah onu cennete koyar’’ sözlerini
Peygamber Efendimiz (sav) hangi savaş
öncesinde söylemiştir?
A) Taif Seferi
B) Hendek Savaşı
C) Mute Savaşı
D) Bedir Savaşı
E) Uhud Savaşı
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14. Cahiliye döneminde Allah’ın birliğine inanan,

16. Dünyada ilk yazılı anayasa olarak bilinen

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

Medine Vesikası’nda aşağıdaki maddelerden
hangisi yer almaz?
A) Taraflardan biri Kureyş’le dostluk
kurmayacak ve onları himayesine
almayacak.
B) İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa
diğer taraf yardımcı olacak.
C) Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak
her türlü anlaşmazlıkta bir hakem heyeti
oluşturulacak.
D) Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde
yaşayacaklar.
E) Yahudiler kendi dinlerinde serbest
olacaklar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen
tevhid inancına sahip bu kimselerden biri
değildir?
A) Osman bin Talha
B) Ubeydullah bin Cahş
C) Osman bin Huveyris
D) Varaka bin Nevfel
E) Zeyd bin Amr

15. 1- "Ey îmân edenler! Sarhoş olduğunuz zaman

17. Namaz, İslam dininin en önemli

ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp
olduğunuz zaman da eğer yolcu değilseniz,
gusledince ye kadar namaza yaklaşmayın.”
2- "Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar: De ki;
'Onlarda büyük günâh ve hem insanlar için bazı
faydalar vardır. Fakat günahları, faydalarından
daha büyüktür..."
3- "Ey îmân edenler! İçki, kumar, putlar ve
kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden
birer pisliktir, ondan kaçının ki kurtuluşa
eresiniz."
Yukarıda içki ve kumarın yasaklanması
sürecinde inen ayetlerin nüzul sıralaması
hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1-2-3
B) 2-1-3
C) 3-1-2
D) 1-3-2
E) 2-3-1

A Kitapçığı

4. KATEGORİ

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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18. Şüphesiz, Uhud Savaşı Müslümanlar için ders

21. “Allah’ın ismi ile kararlı ol. Allah yolunda

çıkarmaları gereken büyük bir olaydır. Allah
(cc), bu savaşta yaşanan olayların önemine
binaen Kur’an-ı Kerim’de altmış ayet indirmiş
ve tüm Müslümanlara gerekli dersleri vermiştir.

yürü. Allah’ı inkâr edenlerle savaş, zulüm ve
ihanet etme, çocuk öldürme. Eğer sana olumlu
cevap verirlerse onların liderlerinin kızıyla
evlen.”

Kur’an-ı Kerim’de, Uhud Savaşı’ndan ayrıntılı
olarak söz edildiği sûre aşağıdakilerin
hangisidir?

Resulullah aleyhissalatu vesselamın,
Dümetül Cendel Seriyyesi’nin başında
gönderdiği ve kendisine yukarıdaki şekilde
öğütlerde bulunduğu sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bakara
B) Al-i İmran
C) Araf
D) Enfal
E) Tevbe

A) Halid bin Velid
B) Amr bin As
C) Nuaym bin Mesud
D) Abdurrahman bin Avf
E) Muhammed bin Mesleme

19. Peygamber Efendimiz (sav) Kubâ’da kaldığı
sürece kimin evinde misafir olmuştur?

22. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmiş
A) Esad bin Zürare'nin
B) Ebu Eyyub el-Ensari’nin
C) Utban b. Malik'in
D) Külsüm b. el-Hidm’in
E) Amr b. Avf’ın

olmasının hikmeti aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Peygamberlerin örnek alınması ve hayatın
tüm yönleriyle peygambere uydurulmak
istenmesi
B) Her türlü mücadelenin zaferle
sonuçlandırılmak istenmesi
C) Vahyin tamamının tüm insanlara
ezberlettirilmek istenmesi
D) Yeryüzündeki tüm toplumlarda ekonomik
refahın sağlanmak istenmesi
E) Yeryüzünde üstün bir ırkın hakim kılınmak
istenmesi

20. Peygamber Efendimiz (sav) Veda Haccı
sırasında nerede kalmıştır?
A) Amcası Abbas'ın evinde
B) Doğup büyüdüğü evde
C) Ebdah'ta kendisi için kurulan çadırda
D) Kabe'nin yanında kurulan çadırda
E) Ebu Süfyan'ın evinde

A Kitapçığı

4. KATEGORİ
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23. 1. Büreyde bin Husayb ve kabilesi Müslüman

25. Aşağıdakilerden hangisi “Akabe Biatları” ile

oldu.
2. Hz. Ali Kuba’da Peygamber Efendimiz (sav)’e
yetişti.
3. İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılındı.
4. Hicret ederken sahil yolu kullanıldı.

ilgili doğru bir bilgidir?
A) Es’ad bin Zürare Birinci Akabe Biatı’nda
müslüman olan iki Evsliden biridir.
B) İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye
öğretmen olarak gönderilen kişi Musa’b bin
Umeyr’dir.
C) İkinci Akabe Biatı’nı müşrikler sonradan
fark etse de Sadece Sa’d bin Muaz’ı
yakalayabildiler.
D) Birinci Akabe Biatı’nda Peygamberimizin
amcası Abbas da yer almıştır.
E) Hazreçten 9, Evs’ten de 3 olmak üzere 12
temsilci, İkinci Akabe Biatı sırasında
seçilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimiz (sav) Hz. Ebu Bekir’le Mekke’den
Medine’ye Hicret ederken meydana gelen
olaylardandır?
A) 3 ve 4
B) 1 ve 3
C) 1,3 ve 4
D) 1,2 ve 3
E) 1,2,3 ve 4

24. Peygamber Efendimiz (sav) aleyhinde yapılan
propagandaların etkisiyle Mescid-i Haram’a
giderken kulaklarına pamuk tıkayan ancak
daha sonra kendi kendine; “Ey anası
ağlayasıca! Allah’a yemin ederim ki, ben akıllı
ve şair bir adamım. Güzeli çirkinden ayırt
etmek benim için zor değildir. Bu adamın
söylediklerine kulak vermeme engel ne vardır?
Eğer söylediği sözler güzelse, kabul ederim,
çirkinse reddederim.’’ deyip Peygamber
Efendimiz’le (sav) konuştuktan sonra iman
eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

26. 1. Çevresinin tenha olması nedeniyle eve

A) Hasan Bin Sabit
B) Abdullah Bin Revaha
C) Tufeyl Bin Amr
D) Kab Bin Malik
E) Kab Bin Züheyr

A Kitapçığı

giren çıkanların dikkat çekmemesi
2. İnsanlarla kolaylıkla temas kurulacak bir
yerde olması
3. Harem bölgesinde bulunması
4. 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 1
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 1 ve 4
E) 2 ve 3

4. KATEGORİ
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27. Bir mülteci / muhacir olarak gittikleri yabancı

29. Resulullah aleyhissalatu vesselam: “İkişer

bir ülkede basit bir sığınmacı, korkak ve âciz bir
kişi gibi değil, sorumluluğunun bilincinde ve
basiret sahibi bir temsilci olarak hareket
etmiştir. Amr b. As'ın bütün iddialarını,
tuzaklarını ve suçlamalarını boşa çıkarmış
Necaşi’nin sorularına mantıklı cevaplar vererek
ve Kuran’dan uygun ayetler okuyarak
münazarayı Müslümanların lehine çevirmiştir.

ikişer kardeş olun” dedikten sonra
...............'nin elini tuttu ve: “Bu benim
kardeşimdir” dedi. Allah’ın Aslanı ve
Resulullah aleyhisselam’ın amcası Hz. Hamza
ile ...................... kardeş oldular. Hz. Ebu Bekir
es- Sıddık, Belharis bin Hazrecoğullarından
........................ ile kardeş oldu.
Buna göre yukarıda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Yukarıda kendisinden bahsedilen sahabe
kimdir?

A) Hz.Ali – Hz. Ömer- Esad bin Zürare
B) Hz. Osman – Amr bin Füheyre – Hz Ömer
C) Hz.Osman – Hz. Ömer – Sad bin Ubade
D) Hz.Ali –Zeyd bin Harise - Harice bin Züheyr
E) Hz. Ali – Hz. Osman - Harice bin Züheyr

A) Cafer bin Ebu Talib
B) Musa’b bin Umeyr
C) Osman bin Affan
D) Zübeyr bin Avvam
E) Abdullah ibni Mes’ud

28. Sorulara aldıkları cevaplardan ve dinledikleri

30. 1. Çölde çocukların daha sağlıklı

Kuran’dan sonra Ebu Cehil Müslüman olan bu
heyetin önünü kesip onları akılsızlıkla itham
edince, onlar da, “Selam size, sizin gibi
cahillerle işimiz yok, bizim inancımız bize, sizin
inancınız da size, biz nefsimiz için hayır
aramada kusur etmedik” dediler.

büyümelerinin mümkün olması
2. Çölde konuşulan fasih Arapça’yı
öğrenmeleri
3. Savaş sanatlarını çölde öğrenmelerinin
daha kolay olması

Bu heyetin Müslüman olmadan önce mensubu
oldukları din aşağıdakilerden hangisidir?

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

A) Hıristiyanlık
B) Yahudilik
C) Mecusilik
D) Haniflik
E) Sabiilik

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

A Kitapçığı

4. KATEGORİ
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31. Bazı kritik zamanlarda Peygamber

33. Bedir Gazvesinde ele geçirilen esirlerin

Efendimiz(sav) durumun önemine binaen,
gelecek haberin şifreli bir şekilde iletilmesini
istemiştir.

durumu genel olarak nasıl kararlaştırılmıştır?
A) Hepsi öldürülmüştür.
B) Yarısı öldürülmüş geriye kalanlar ise köle
olarak satılmıştır.
C) Esirler savaşa katılanlar arasında pay
edilmiştir.
D) Müslümanlar aleyhine bir daha iş
çevirmeyecekleri sözü karşılığında serbest
bırakılmışlardır.
E) Bazıları fidye karşılığı, bazıları da
müslümanlara okuma yazma öğretme
karşılığı serbest bırakılmıştır.

Buna göre “Adel ve Kare” sözü aşağıdaki
olaylardan hangisinde şifre olarak
kullanılmıştır?
A) Hudeybiye Anlaşması sırasında Mekkelilerin
durumunu öğrenmek istediği zaman
B) Hendek Savaşı sırasında Kureyzalıların ihanet
edip etmediğini öğrenmek istediği zaman
C) Amcası Hz. Abbas’tan Mekkeliler hakkında
Uhud Savaşı hazırlıklarını öğrenmek istediği
zaman
D) Mute Savaşı’ndan önce düşmanın sayısı
hakkında bilgi edinmek istediği zaman
E) Hendek Savaşı sırasında müşriklerin
durumunu öğrenmek için Huzeyfe bin
Yeman’ı içlerine gönderdiği zaman

34. Medine Yahudilerinden olan Kaynukaoğulları
32. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar orada
güven içinde yaşadılar. Bunlardan bir kısmı,
Müslümanlar Medine’ye hicret edince
Medine’ye gittiler, bir kısmı Hudeybiye
Anlaşması’na kadar orada kaldılar.
Hz. Cafer başkanlığında 16 kişilik kafile
Medine’ye aşağıdaki olaylardan hangisi
esnasında dönmüştür?
A) Bedir Savaşı
B) Uhud Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Savaşı
E) Hayber’in Fethi

A Kitapçığı

4. KATEGORİ

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuyumculuk ile uğraşan bir kabiledir.
B) Medine Sözleşmesi’nin taraflarından
biridir.
C) Müsiüman bir bayana yaptıkları edepsizlik
ve bir müslümanı şehit etmeleri sebebiyle
anlaşmayı bozmuşlardır.
D) Kaynukaoğulları'nın Medineden
sürülmesine nezaret etmek üzere
Muhammed bin Mesleme
görevlendirilmiştir.
E) Bedir Gazvesi’nden sonra Medine’den
sürgün edilmişlerdir.
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35. Aşağıda verilenlerden hangisinin, “Ey örtünen

38. 20. Allah (cc) kıble olarak önce Beyt-i Makdis’i

adam, kalk ve (insanları) uyar. Rabbini büyük
tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeylerden
uzak dur.” Müddessir(1 - 5) ayetlerinde
Peygamber Efendimiz(sav)’e emredilenlerden
biri olduğu söylenebilir?

(Mescid-i Aksa’yı) tayin edince her topluluğun
bu hususta bir tavrı olmuştur:
Müslümanlar: (1)İşittik ve itaat ettik
(2) Kıblemize dönmüşlerse
Müşrikler:
ancak hak bu olduğu için
dönmüşlerdir
(3) Muhammed, nereye
yöneleceğini bilmiyor. Eğer
birincisi doğruysa onu terk
Yahudiler:
etti. Yok, eğer ikincisi
doğruysa demek ki batıl
üzereydi.
(4) Şayet peygamber
olsaydı, peygamberlerin
Münafıklar: kıblesine doğru namaz
kılardı

A) Sabırlı olmak
B) Hoşgörülü olmak
C) Tebliğ etmek
D) Tevekkül etmek
E) Yardımsever olmak

36. Peygamber Efendimiz (sav) kaç ay boyunca
namazı Beyti Makdis’e doğru kılmıştır?

Yukarıda verilen tablodaki bilgi yanlışlığı
hangi iki cümlenin yer değiştirilmesiyle
giderilebilir?

A) 4 ay B) 8 ay C) 12 ay D) 16 ay E) 20 ay

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

37. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra dört
halife dönemi başlamıştır. Hangi seçenekte bu
halifeler kronolojik olarak doğru sırayla
verilmiştir?

39. Veda Hutbesi’nin geneli dikkate alındığında
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

A Kitapçığı

Hz. Peygamber’in sözlerinde aşağıdaki
hususlardan hangisine değinildiği
söylenemez?
A) Faiz ve zinanın haram olduğu
B) Kadınların hakları
C) Irkçılık ve kan davası
D) Zekâtın verilmesi
E) Can, mal ve namus güvenliği

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

42. Nadiroğulları’ndan elde edilen ganimet ne

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

şekilde taksim edilmiştir?
A) Tamamı muhacirlere verilmiştir.
B) Yarısı muhacirlere diğer yarısı ise ensara
dağıtılmıştır.
C) Tamamı ensara verilmiştir.
D) Ensardan iki kişiye pay verilmiş kalanı ise
muhacirlere dağıtılmıştır.
E) Kuşatmaya katılan herkese eşit şekilde pay
edilmiştir.

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!

43. Aşk, ilahi aşk olunca gerçek manasına kavuşur.

41. Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya gelen
ilk ve son çocukları aşağıdaki hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

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

A) Zeyneb - Rukiyye
B) Ümmü Gülsüm - Fâtıma
C) Kasım - Abdullah
D) Kasım - İbrahim
E) Rukiyye - Ümmü Gülsüm

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.

4. KATEGORİ
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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

48. Mekke'nin fethi sırasında İslam toplumunun

46. Müslümanlar ilk defa hangi olaydan sonra
Kabe'de cemaat ile namaz kılmıştır?
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 Kitapçığı

menfaatine ters davranışlarında bulunan ve
Müslümanların sırlarını düşmanlarına
verenler hakkında Yüce Allah’ın indirdiği
ayetler aşağıdaki surelerden hangisinde yer
alır?
A) Mümtehine
B) Maide
C) Mücadele
D) Enfal
E) Nisa

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

51. 1. 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.
2. “…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?
1.
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

2.
Taif Kuşatması
Hamrau’l Esed
Gazvesi

52. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul

4. KATEGORİ

eden ilk 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. 1- Hendek savaşı
2- Hudeybiye antlaşması
3- Hayber’in fethi
4- Kaza Umresi
5- Mute savaşı
6- Tebük savaşı

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

Yukarıdaki olaylardan hangi ikisi aynı yıl
meydana gelmiştir?
A) 1 ve 2

A Kitapçığı

B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 4 ve 5
E) 5 ve 6
4. 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

A Kitapçığı

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

4. KATEGORİ

Sayfa 14

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,
1. Ayetle belirlenmemiş bir meselede
bildiğinde ısrarcı davranmak
2. Farklı fikirlere açık olmak
3. Gerektiğinde bir askerin bile komutasına
girebilmek
gibi özelliklerden hangisine sahip olduğu
söylenebilir?

63. 1. Buvat Gazası
A) Yalnız 2
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) Yalnız 3

2. Uşeyra Gazvesi
3. Safevan Gazvesi
4. Veddan Gazvesi
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

A Kitapçığı

65. Aşağıdaki seriyye veya gazvelerden hangisi

4. 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;
1. Uhud’ta Peygamber Efendimiz (sav) şehit
edildi zannıyla savaşı bırakanlar olmuştur.
2. Liderler davanın kendisi değildirler ki
öldüklerinde dava son bulsun.
3. 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 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

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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69. 1. Akraba olması

71. Sa’d Bin Ebi Vakkas ve birkaç sahabe

2. Şerefli ve emniyetli biri olması
3. Güzel huylu ve doğru sözlü olması
4. 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 1
B) Yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 1 ve 4
E) 3 ve 4

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. 1. Zulüm eskiden olduğu gibi bugün de devam
etmektedir.
2. Haberleşme imkanları dönemlere göre
farklılık arz etmektedir.
3. 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 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1 ve 3
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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. - 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?
- Hakim olduğu topraklar artıyor mu, azalıyor
mu?
- Soyu devam ediyor mu, etmiyor mu?
- Dine davet ederken ayrım gözetiyor mu,
gözetmiyor mu?
- Arkadaşlarına karşı yumuşak mı, yoksa sert
mi davranıyor?

Verilen metne göre;

A) 1

1. On dört asır geçse de küflenmiş çağrılar
revaç bulmakta ve nifak ehli amacına
ulaşmaktadır.
2. İslam ümmeti ırkına ve mezhebine
bakmaksızın vahdeti esas alacak bir liderden
yoksundur.
3. 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 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3

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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