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1. Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in peygamberliğinin 

arifesindeyken, Ukaz panayırında kızıl deve 

üzerinde yaĢlı bir adam hutbe okudu. Ġnsanları 

tevhid dinine davet edip bir peygamberin 

geliĢinin yakın olduğunu bildirdi. Efendimiz 

(sav) de orada bulunup onu dinledi. Kısa bir süre 

sonra Efendimiz(sav)‟e risalet görevi verildi 

ama O, hayata gözlerini yummuĢtu. 

 

Yukarıda anlatılan kişi aşağıdakilerden 

hangi-sidir? 

 

 

A)  Carud 

B)  Varaka bin Nevfel 

C)  Nastura 

D)  Kus bin Saide 

 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi MüĢriklerin Allah ve 

dini hakkındaki düĢüncelerinden değildir? 

 

A) Allah‟ın yeryüzünü, alemi ve her Ģeyi yarat-

tığını kabul ediyorlardı. 

B) Putlara taparak kendilerini böylece Allah‟a 

daha çok yaklaĢtıracaklarına inanıyorlardı. 

C) Ahiret gününde bir daha dirileceklerine inan-

mıyorlardı. 

D) Meleklerin varlığına inanmıyorlardı 

 

 

3. Mekke‟de halk görev ve sorumluluk paylaĢımı 

anlayıĢıyla yönetilmekteydi. Bu görevlerle ilgili 

aĢağıda verilen eĢleĢtirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

  

 

A)  Rifade: Kâbe‟nin anahtarını taĢıma 

B)  Sikaye: Hacılara su dağıtılması 

C)  Ukab: Bayrak taĢıma 

D)  Kubbe: Çadır düzenini sağlamak 

 

 

 

4. Altıncı asırda Ġran Devleti içinde pek çok din 

yaygındı.  

Aşağıdaki dinlerden hangisi İran’ın resmi 

devlet diniydi? 

 

A)Mazdek  B)Mani 

C)ZerdüĢtlük D)Putperestlik 

5. AĢağıdakilerden hangisi Kâbe‟nin giriĢ kapı-

larından değildir? 

 

A) Veda Kapısı  B) Nebi Kapısı 

C)  Resul Kapısı D)Selam Kapısı 

 

 

6. MüĢriklerin, Peygamber Efendimiz (sav)‟in 

kendilerine teslim edilmesine karĢılık, KureyĢ 

gençlerinin en yakıĢıklısı,en güçlü kuvvetlisi ve 

en akıllısı olduğunu iddia ederek Ebu Talib‟e 

vermeyi teklif ettikleri kiĢi aĢağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) Ġkrime bin Ebu Cehil 

B) Velid bin Utbe 

C) Umare bin Velid 

D) ġeybe bin Rebia 

 

 

7.  AĢağıdakilerden hangisi, Allah Resulü(sav)‟in 

üç yıl kadar süren gizli davet devresini bitirip 

açıktan davet dönemini baĢlatmasına neden 

olarak inen ayet-i kerimelerden biri değildir? 

 

A)  “Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve 

taĢlar olan bir ateĢten koruyun!” 

B)  “ġimdi Sen, sana emredileni açıkça ilan et. 

Puta tapanlara aldırıĢ etme.” 

C)  “Sen en yakın akrabalarını uyar, sana tabi 

olan mü‟minlere tevazu kanatlarını ger.” 

D)  “De ki: ben apaçık bir uyarıcıyım.” 

 

 

 

8. Mekke döneminde ilk kez Mescid-i Haram‟a 

gidip yüksek sesle müĢrikler arasında Kur‟an‟ı 

Kerimi okuyup daha sonra yediği dayaktan yüzü 

gözü ĢiĢ olarak sahabelerin yanına dönmüĢtür. 

Yanındaki sahabeler korktuğumuz baĢımıza 

geldi dediklerinde: “Allah‟a yemin olsun ki, bu 

Allah düĢmanları Ģimdiye dek bana bu kadar 

hafif gelmemiĢlerdi. Ġsterseniz yarın oraya gidip 

yine Kur‟an okurum.” diyen Sahabe ve okuduğu 

sürenin adı aĢağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A) Abdullah Bin Revaha: Kafirun süresi 

B) Abdullah Bin Mesud: Rahman Süresi 

C) Mus‟ab Bin Umeyr: Kafirun süresi 

D) Hatip Bin Amr: Kıyamet Süresi 
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9. Kur‟an-ı Kerim‟e göre önceki Peygamberler 

çeĢitli davet metodlarını kullanmıĢlar. Bunlardan 

Hz Süleyman, Sebe idarecilerini ve Belkıs‟ı 

hangi davet metoduyla Mü‟min olmaya davet 

etmiştir? 

 

 

A)  Sert davranıĢ ve savaĢla tehdit 

B)  YumuĢak davranıĢ ve tatlı söz 

C)  Hikmet ve güzel öğüt 

D)  Akıl yoluyla Mücadele münakaĢa 

 

 

10.   
 

I. Davetçi sağlam bir inanca sahip olmalı 

II. Gerekli maddi imkânlara sahip olmaya 

gayret etmeli 

III. Davetçi dıĢ görünüĢe de dikkat etmeli 

IV. Davetçi edebi konuĢmalı 

V. Davetçi güçlü ve kuvvetli olmalı 

 

Yukarıdaki maddelerden hangisi bir 

davetçide bulunması gereken vasıflardan 

değildir? 

 

 

A) I – II  B) III -IV 

C) III-IV – V D) IV - V 

 

 

 

 

 

11.  
 

I. Önce aile fertlerini sonra yakın 

akrabaları davet etme 

II. Reislere ilgi gösterme 

III. Ekonomik iliĢkiler kurmama 

IV. Evliliği davet için bir araç olarak 

kullanma 

V. Mescidin önemini koruma 

 

Peygamberimizin yukarıdaki maddelerden 

hangilerini sosyal müesseselerle irtibatta kullan-

dığı davet metodudur? 

 

 

A) Yalnız I  B)  I-III-IV 

C)  I-II-IV-V D) Hepsi 

12. Mekke döneminde bazı genç Müslümanlar 

Peygamber‟e gelip: “Biz müĢrikken baĢımız 

dikti, Müslüman olduk, zelil olduk!” dediler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz(sav): “Ben 

bağıĢlamakla emrolundum, herhangi bir kavimle 

savaĢmak için değil.” diyerek Mekke‟de barıĢ 

içinde yaĢama yolunu seçmiĢtir. 

 

I. Mekke döneminin eğitim ve hazırlık 

evresi olması 

II. ÇatıĢma ve kan davaları daveti zorlaĢ-

tırabilir, bu durumun sebebi olarak Ġslam 

gösterilebilirdi 

III. Müslümanların Harem-i ġerif‟in bulun-

duğu Mekke-i Mükerreme‟de kan 

akıtmak istememeleri 

IV. O gün Ġslam‟ın azılı düĢmanı olanların, 

daha sonra Ġslam‟ın birer savunucusu 

haline gelecek olması 

 

 

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber 

efendimiz(sav) in Mekke’de barış içinde 

yaşama yolunu seçme nedenleri arasında 

gösterilebilir? 

 

 

A) Yalnız I  B)  I-II 

C)  I-II-IV  D) Hepsi 

 

 

 

 

13. MüĢrikler; Kâbe‟de “Allahu Ekber” diyerek 

Allah‟ın birliğini ilan eden Resulü Ekrem (sav)‟ 

in hareketini putlarla doldurdukları Kâbe‟ye 

karĢı gösterilen bir hakaret sayıp Resulü Ekrem 

(sav)‟e hücum ettiklerinde, hemen koĢarak Efen-

dimiz(sav)‟i kurtarmaya çalıĢırken aldığı kılıç 

darbeleriyle yerlere serilerek, Resulüllah (sav) 

uğrunda, din yolunda kanları Harem-i ġerif‟e 

dökülen ilk İslam şehidi kimdir? 

 

 

A)Haris Bin Ebi Hale 

B)Habbab Bin Eret 

C)Ebu Huzeyfe Bin Utbe 

D)Hatib Bin Amr  
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14.  “Sensizlik depremiyle hancı düĢtü; han düĢtü  

   Mazluma sürgün evi; zalime cihan düĢtü  

   Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara  

   Bir bela tünelinde ağır imtihan düĢtü.” 

      Bu dörtlüğü yazan Ģairin; 

 

I. Peygamber(sav)in Ģahsı veya misyonunun 

yaĢamaması adaletin kaybolması demektir. 

II. Peygamberimizin yokluğu yüreğinde derin 

bir teessüre neden olmaktadır. 

III. Peygamberin yolunu sürdürenlerin çokça 

sabretmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda verilen duygu ve düşüncelerden 

hangisine sahip olduğu söylenebilir? 

 

 

A)I-II B)I-III     C)II-III   D)I-II-III 

 

 

 

15. KureyĢli müĢrikler toplanarak bazı kararlar 

aldılar ve uygulamaya söz verdiler. AnlaĢmaya 

göre: HaĢimoğulları, Hz.Muhammed(sav)‟i 

öldürmeleri için kendilerine teslim etmedikçe, 

onlarla alıĢveriĢ yapmayacaklar, kız alıp 

vermeyecekler, yiyecek ve içecek 

vermeyecekler. Bu maddeleri içeren anlaĢmayı 

Kâbe‟nin duvarına asarak Müslümanlara Üç yıl 

gibi süren bir ambargo uyguladılar. 

Ancak bir grup KureyĢli artık bu anlaĢmaya rıza 

göstermeyip, Kâbe‟nin duvarında asılı duran 

anlaĢmayı yırtarak Müslümanları muhasaradan 

kurtardı. 

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanları 

Müşriklerin ambargosundan kurtaranlardan 

değildir? 

 

A)  Mansur Bin Kays 

B)  Mut‟im Bin Adiyy 

C)  Adiy Bin Kays 

D)  Zem‟a Bin Esved 

 

 

16. Resulullah(s.a.v), Medine‟de evi yapılana kadar 

kimin evinde misafir kaldı? 

                      

A)  Halit Bin Zeyd 

B)  Ebu Lubabe 

C)  Sad Bin Numan  

D)  Useyd Bin Hudeyr 

17. Ebu süfyan‟ın kervanının kurtulduğu ve 

Mekkelilerin 1000 kiĢilik bir ordu ile geldiği 

haberi alınınca , yaptığı istiĢarede Peygamber 

Efendimiz (sav) in özellikle Ensar‟ın cevabını 

merek etmesinin nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A)  Allahın dini yolunda ilk kez büyük bir 

sıkıntı ile imtihan edilecek olmaları 

B)  Asıl niyetlerinin kervandaki mallar olup 

olmadığını ortaya çıkarmak 

C)  Akabe Biatı‟nda Peygamberimiz (sav)i 

Medine dıĢında koruyacaklarına dair 

herhangi bir söz vermemiĢ olmaları 

D)  Ensar‟ın, Kabe‟nin koruyucusu olan ve 

Arabistan‟ın en saygın kabilesi olan 

KureyĢlilerle bir kan davasını göze alıp 

alamayacaklarını merak etmesi 

 

18.  
I. Allah`a hiçbir Ģeyi ortak koĢmama 

II. Ensarın çocuklarını korudukları gibi 

koruma 

III. Ġftira etmeme 

IV. Çocuklarını fakirlik korkusuyla 

öldürmeme 

V. Kan davası gütmeme 

 

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber(sav)in 

birinci Akabe Bey’atında Ensar’dan aldığı 

sözlerden biri değildir? 

 

 

A)II-III B)III-IV    C)II-V       D)IV-V 

 

 

 

 

19. Ġlk Muhacirlerin hicretleri esnasında tarihe altın 

harflerle yazılan bazı olaylar gerçekleĢti. 

Bunlardan bir tanesi bütün malını hicretine izin 

vermeleri karĢılığında müĢriklere veren 

sahabenin durumudur.  

Bu sahabe aşağıdaki-lerden hangisidir? 

 

 

A) Suheyb-i Rumi  

B) Bilal-i HabeĢi 

C) Selman-i Farisi  

D) Ebu Zer-i Ğifari 
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20. AĢağıdakilerden hangisi muhacirlere verilecek 

mükâfatlardan biri değildir? 

 

A) Dünyada geniĢ rızık 

B) Cennetle müjdeleme ve orada ebedi kalma 

C) Hatalarını örtme günahlarını bağıĢlama 

D) Yurtlarına daha güzel bir dönüĢle dönme 

 

 

 

21. AĢağıdakilerden hangisi Medine Vesikasının 

maddelerinden değildir? 

 

A) AntlaĢmaya katılanlar diğer milletlerden ayrı 

bağımsız bir millettirler. 

B) Yapılacak düĢman saldırılarına karĢı Medine 

birlikte savunulacak. 

C) Çıkacak bütün anlaĢmazlıklar seçilen kurul 

tarafından çözülecek. 

D) Medine içinde kan dökmek ve savaĢmak 

yasaktır.                         

 

 

 

22. Peygamber efendimiz(sav) din öğretimi ve 

eğitimine büyük önem vermiĢ, bu kapsamda 

kendisine “ihsan nedir” diye sorulduğunda 

verdiği cevap aĢağıdakilerden hangisi olmuĢtur? 

 

A) Ġhsan imanı, sade bir formül olan kelimeyi 

tevhid ile özetler. 

B) Ġhsan, kendin ihtiyaç halinde olduğun halde 

müslüman kardeĢini kendi nefsine tercih 

etmendir. 

C) Ġhsan Allah‟ı görüyormuĢçasına ona ibadet 

etmektir. Onu görmesen bile O seni muhak-

kak görür. 

D) Ġhsan, tertemiz ve arınmıĢ olarak tek olan 

Allah‟a imandaki sadelik ile temayüz edip 

kendini göstermedir. 

 

 

 

23. Medine‟ye hicret eden bekâr muhacirleri 

barındıran aynı zamanda kendisi de bekar olan 

Medineli sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sad bin Muaz 

B) Sad bin Ubade 

C) Sad bin Hayseme 

D) Sad bin Rebi 

24. Ġkinci Akabe beyatından hemen sonra  

Resulullah(sav)‟e “Seni hak dinle gönderen 

Allah (c.c)a yemin ederim ki sen istediğin 

takdirde yarın sabah Mina‟da bulunan halkın 

üzerine kılıçlarımızla saldırıp onları kılıçtan 

geçiririz” diyen Medineli müslüman 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kab Bin Malik 

B) Abbas bin Ubade bin Nevfel 

C) Bera Bin Marur 

D) Sad Bin Muaz 

 

 

25. Resullulah Medine‟ye hicreti esnasında 

Kuba‟dan Medine‟ye doğru giderken Beni Salim 

yurdunda ilk cuma namazını kıldı. Burada ilk 

hutbesini verdi.  

 

AĢağıdakilerden hangisi burada ilk okunan 

hutbede Resulullah (sav)‟ın değindiği konular-

dan biri değildir.  

 

A) Sağlıklı iken ahirete hazırlığın yapılması 

gerektiği. 

B) Herkesin çoban olduğu ve bundan dolayı 

kıyamet gününde sorumlu olunacağı. 

C) Allah yolunda malları ve canları ile cihad 

edilmesi gerektiği. 

D) Yarım hurma bile olsa hayır iĢleyerek 

ateĢten korunması gerektiği. 

 

 

26. Hicret edenleri Cenab-ı Hak farklı sıfatlarla Kur-

an-ı Kerim‟de övmüĢtür. 

Aşağıdaki özelliklerden hangisi hicret 

edenlerin övüldüğü sıfatlardan biri değildir. 

 

A) Ġhlas  B) Sabır 

C) Doğruluk  D) Cesaret 

 

 

27. Resullulah(sav) Medine‟ye hicret ettiğinde 

devesinin ilk çöktüğü yerde Mescid-i Nebevi‟yi 

inĢa etmiĢtir. Bu mescide dört büyük halife 

döneminde bakım ve onarımlar yapıldı. Mescidi 

büyütmek için ilk ilave aĢağıdaki halifelerden 

hangisi zamanında yapılmıştır? 

 

A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer 

C) Hz. Osman D) Hz. Ali 
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28. Mekkeli müĢrikler “ Muhammed ve ashabı 

haram ayı helal saydı, onda kan döktüler, mal 

aldılar ve adam esir ettiler” diye dedikodusunu 

yaptıkları, aynı zamanda olup bitenleri 

duyduğunda Resulullah (sav)‟in de hiddetlendiği 

seriye, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ubeyde bin Haris Seriyesi 

B) Abdullah bin CahĢ Seriyesi 

C) Hamza bin Abdulmuttalib Seriyesi 

D) Sad bin Ubade Seriyesi 

 

 

29.  
I. Muahhitler ve Müttefikler 

II. DüĢmanlar 

III. Tarafsızlar 

Medine Vesikası Resulullah(sav)‟in muhacir, 

ensar ve yahudilerle yapmıĢ olduğu bir 

vatandaĢlık antlaĢmasıdır. Yukarıdakilerden 

hangisi bu antlaĢmada konu edilen taraflar 

arasında yer alır? 

 

A) I-II B) I-III  C) II-III        D) I-II-III 

 

 

30. Bedir savaĢında Müslümanlar safında ilk Ģehid 

olan ve Resulullah(sav)in, kendisi hakkında 

“Ģehidlerin efendisidir” buyurduğu sahabe 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A)Safvan Bin Beyza 

B) Umeyr Bin Humam 

C) Mihca 

D) Haris 

 

 

31. Müslümanların Medine ve civarındaki 

Yahudilerle olan mücadelesinin kronolojik 

(zamana göre) sıralaması aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A)  Beni Kaynuka- Nadiroğulları- Beni Kureyza-

Hayber 

B)  Beni Kureyza- Nadiroğulları- Beni Kaynuka- 

Hayber 

C)  Nadiroğulları- Beni Kureyza- Beni Kaynuka- 

Hayber 

D)  Beni Kaynuka- Beni Kureyza- Nadiroğulları- 

Hayber 

32. Gatafan gazvesinde yağan yağmurdan sonra, 

Resulullah(sav) elbiselerini, kuruması için bir 

ağacın dallarına asıp ağacın altında uzanmıĢ 

olduğu halde, yalın kılıç kendisine sinsice 

yaklaĢarak”Seni benden kim kurtaracak?” 

dediğinde, Resulullah‟(sav)‟in”Allah” demesi 

üzerine elinden kılıcı düĢen Gatafan reisinin 

adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Ukeydir Bin Abdulmelik 

B) Ebu Rafi 

C) Kab Bin EĢref 

D) Gavres 

 

 

 

33. Uhud savaĢında Sad Bin Ebi Vakkas‟la birlikte 

dua ederek “Büyük bir düĢmanla karĢılaĢayım, 

savaĢayım, sonunda Ģehid olayım. Burnum ve 

kulaklarım kesilsin. MahĢer günü Allah bana 

burnun ve kulakların nerede kesildi? deyince 

„Ey Rabbim! Senin ve Resulünün yolunda 

kesildi diyeyim” diyerek dua ettikten sonra 

duasındaki gibi Ģehid edilen sahabe aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Enes Bin Nadr 

B) Abdullah Bin CahĢ 

C) Hamza Bin Abdulmüttalip 

D) Sad Bin Rebi 

  

 

 

34. Uhud savaĢında müĢriklerin keskin 

niĢancılarından biri olan …………… 

Efendimiz(sav)‟i niĢan alıp bir ok attı. 

……………………okun hedefini anlayınca 

elini oka doğru tuttu,ok parmağını delip geçti ve 

elini çolak yaptı. 

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere 

aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir? 

 

 

A)  Malik Bin Züheyr- Talha Bin Ubeydullah 

B)  Ubeyy  Bin Halef- Zübeyir Bin Avvam 

C)  Abdullah Bin Kamia- Abdurrahman Bin 

Revaha  

D)  Utbe Bin Ebi Vakkas – Sad Bin Ebi 

Vakkas 
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35.  
I. Miras 

II. Çocuk eğitimi  

III. Hırsızlık yapmamak  

 

Resulullah(s.a.v) Veda hutbesinde, yukarıda 

verilen konulardan hangisi hakkında hitapta 

bulunmamıştır? 

 

A) Yalnız I   B)Yalnız II C)I-II D) II-III 

 

 

36. AĢağıda adı yazılı bulunan sahabelerden 

hangisine Kâbe hizmeti daimi olarak (nesilden 

nesile geçmesi suretiyle) verilmiştir? 

 

A) Sa‟d bin Muaz 

B) Osman bin Talha 

C) Osman bin afvan 

D) Muaz bin Cebel 

    

 

37. Mekkelilerin Hudeybiye anlaĢmasını 

bozmasının ardından sefer hazırlıklarını tam bir 

gizlilik içinde yürüten Peygamber Efendimiz 

(sav), ordusuyla Medine‟den çıktıktan sonra 

kuzey, güney, doğu ve batı istikametlerde yön 

değiĢtirmiĢ, yöneldiği her bir bölgeden onlara 

nereye gittiğini söylemeksizin, gönüllü birlikleri 

alıp kendi asıl kuvvetlerine katarak yol almıĢtır.  

 Mekke‟nin fethi için yola çıkan Resulullah 

(s.a.v)‟in bu Ģekilde hareket etmesinin asıl 

sebebi aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir.? 

 

A) Ġslam ordusuna karĢı düzenlenecek ani 

baskınları bertaraf etmek istemesi 

B) Medine‟yi korumak için önlem almak 

istemesi  

C) Mekke‟nin fethini kan dökmeden 

gerçekleĢtirmek istemesi 

D) Münafıklara güvenmemesi 

 

38. Peygamber Efendimiz(sav)‟in: “Allah (cc) onun 

yurdunu parçalasın.”dediği lider aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Bizans imparatoru Herakliyus 

B) Ġran Kralı Kisra 

C) Yemame emiri Hevze bin Ali 

D) Belka emiri Halis bin Ebi Ģimri 

39. Ebu Süfyan‟ın (Mekke‟nin Fethi gerçekleĢirken) 

“Sübhanallah, Muhammed‟in en büyük düĢmanı 

bunlardı, Ģimdi nasıl oldu da boyun 

eğdiler.”dediği kabile aĢağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Huzaa kabilesi 

B) EĢca kabilesi 

C) Süleymoğulları kabilesi 

D) Bekiroğulları kabilesi 

 

 

40. AĢağıdakilerden hangisi Hendek savaĢında, 

hendek kazılırken karĢılaĢılan sert kayayı 

Rasulullah (sav) “Bismillah” diyerek 

parçalarken müjdelediği fetihlerden biri 

değildir?  

 

A)ġam‟ın Fethi    

B) Fars‟ın Fethi    

C) Mekke‟nin Fethi    

D) Yemen‟in Fethi 

 

 

41. Hendek savaĢında Müslümanlarla olan 

anlaĢmalarını bozarak Müslümanlara ihanet 

eden Yahudi kabilesi, Allah Resulü ilahi ikazla 

kalelerini kuĢattıktan sonra yaptıkları hatayı 

anladılar ve piĢman oldular. Kurtulmak için 

kendi aralarında istiĢareler yaptılar.  

AĢağıdakilerden hangisi Yahudi kabile 

reislerinden Kab‟ın, danıĢma meclisinde nasıl 

hareket etmeleri gerektiği ile ilgili getirmiĢ 

olduğu tekliflerden biri değildir? 

 

A) “Kitaplarımızda yazılı olan ahir zaman 

peygamberinin, bu zat olduğu anlaĢıldı. 

Ġsterseniz Müslüman olalım ve bu beladan 

kurtulalım.” 

B) “ġartsız teslim olalım ve bizim hakkımızda 

hükmü Sa‟d bin Muaz versin” 

C) “Çoluk çocuğumuzu öldürelim, böylece 

arkada bir düĢüneceğimiz kalmasın, ondan 

sonra da kılıçlarımızı çekerek 

Müslümanların üzerine hücum edelim.” 

D) “Bu gece Cumartesi olması sebebiyle 

Müslümanlar bizden emindir, bizi o kadar 

önemsemezler. Ansızın çıkıp üzerlerine 

hücum edelim, belki kazanırız.” 
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42. Hudeybiye anlaĢması ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A)  Mekkeli Müslümanlardan veya 

müĢriklerden biri Medine‟ye giderek 

Müslümanlara iltica ederse teslim 

edilmeyecek ancak Müslümanlardan biri 

KureyĢ‟e iltica ederse teslim edilecektir. 

B)  Müslümanlar bu yıl Beytullah'ı ziyaret 

etmeksizin geri dönecekler. Gelecek yıl üç 

günden fazla olmamak üzere Mekke'ye 

gelip Beytullah'ı ziyaret edecekler.  

C)  KureyĢ'ten baĢka diğer kabileler isterlerse 

Müslümanların, isterlerse KureyĢ'in 

koruması altına girebilecek. 

D)  Müslümanlar silahsız gelecekler, 

yanlarında yalnız kınlarında sokulu kılıçlar 

bulunacaktır. 

 

 

 

43.    

I. Amr bin Ümeyye ed-Damri-HabeĢ 

Kralı NecaĢi‟ye 

II. Abdullah bin Huzafe-Mısır 

hükümdarı Mukavkıs‟a 

III. Hatıb bin Ebi Belta- Ġran Kisra‟sına 

IV. Dıhye el-Kelbi-Bizans imparatoru 

Herakl‟e 

 

Allah Resulü büyük devlet baĢkanları dâhil, 

beyliklerin reislerine davet mektupları 

göndermiĢtir. Yukarıda verilen elçi ve 

gönderildikleri devlet reisi eĢleĢtirmeleri ile 

ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

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

 

 

 

44. Allah Resulü Mekke‟nin fethi gerçekleĢtirdikten 

sonra genel bir af ilan etmiĢ ancak bazı kiĢilerin 

idam edilmesini istemiĢtir. 

Aşağıda idam edilmesi istenilen kişilerden 

hangileri daha sonra affedilmiştir.? 

 

A)Ġkrime – Hind-Makis-VahĢi 

B) Safvan-Ġkrime-Ġbn-i Hata-VahĢi 

C) Hüveyris-VahĢi-Safvan-Ġkrime 

D)Ġkrime-VahĢi-Hind-Safvan  

45.  
I. Hicretin dokuzuncu yılında                

gerçekleĢmiĢtir. 

II. Hz. Osman (ra) askere yardım için 300 

deve yükü zahire ve bin altın vermiĢtir.  

III. Münafıklar açıkça Hz. Peygamberin 

emrine karĢı gelmiĢlerdir. 

IV. Hz. Peygamberin katıldığı en büyük 

ordudur. 

 

Tebük seferi ile ilgili yukarıda verilen 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

A) II-III-IV    B) I-III-IV   

C) I-II-IV    D) I-II-III-IV 

 

 

46. Mekkeli müĢriklerin, himayelerindeki 

Bekiroğulları ile birlikte,  Müslümanların 

himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmaları 

sonucu Hudeybiye anlaĢması bozuldu. Mekkeli 

müĢrikler hata yaptıklarının farkına varıp 

Medine‟ye, yapılan anlaĢmayı yenileyip 

uzatmak için Ebu Süfyan‟ı gönderdiler. 

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen 

isimler Ebu Süfyan’nın Medine’de 

anlaşmanın yenilenmesi için görüştüğü 

sahabeler arasında yer alır? 

 

A)  Hz.Ebubekir-Hz.Ali-Hz.Sa‟d bin Muaz 

B)  Hz.Osman-Hz.Zübeyr -Hz.Ümmü Habibe 

C)  Hz.Ebubekir- Hz.Ömer - Hz.Sa‟d bin 

Ubade 

D)  Hz.AiĢe-Hz.Abbas-Hz.Halit 

 

47. Hayber‟in fethi ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi doğru değildir? 

 

A) Mute SavaĢı‟ndan sonra Hicri 8. yılda 

gerçekleĢti. 

B) Hayber‟de iken Tufeyl bin Amr kabilesinden 

Müslüman olan 400 kiĢi ile birlikte savaĢa 

katıldı 

C) Müslümanlardan onbeĢ kiĢi Ģehit olurken 

Yahudilerden doksan üç kiĢi öldü 

D) Hayber‟in fethi tamamlanırken Cafer bin Ebi 

Talip HabeĢistan‟dan gelerek orduya 

yetiĢtiler 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabile
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48. Müslümanlar savaĢ hazırlığı esnasında ihtiyacı 

olan savaĢ malzemelerini ödünç olarak 

Müslüman olmayanlardan da alınmıĢlardır. 

AĢağıda verilen isimlerden hangisi Müslüman 

olmadığı halde savaĢ hazırlığı için kendisinden 

ödünç silah alınan kişilerdendir? 

 

A)  Safvan bin Ümeyye   

B)  Selam ibni MiĢkem   

C)  Attab bin Esid   

D)  Haris bin Ebi Dırar 

 

49.  
I. Arabistan‟da görülmemiĢ bir taktikle 

ilk kez Ģehrin etrafına hendekler 

kazdıkları için bu savaĢa Ahzab savaĢı 

da denmiĢtir. 

II. Yahudiler, Mekke müĢrikleri ve Arap 

kabilerinin Medine‟ye topluca 

saldırmaları için propaganda yaparak 

birlikte savaĢmalarını sağladı. 

III. Hendek kazılırken Müslümanlar:”Biz 

Muhammed‟e bey‟at eden erleriz. Sağ 

oldukça Ġslam yolundan 

dönmeyiz.”gibi Ģiirler söyleyerek canla 

baĢla çalıĢırken, Münafıklar ĠĢleri 

ağırdan alıyor ve iĢten kaçıyorlardı.” 

IV. Müslümanlar hendek iĢiyle uğraĢırken, 

Nadiroğulları Yahudileri Müslümanlar-

la yaptığı anlaĢmayı bozdular 

V. Bu savaĢta Müslümanlar beĢ Ģehit 

verirken,  müĢriklerden dört kiĢi öldü. 

Hendek savaşı ile ilgili yukarıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) I-III-V       B) II-III-V      

C) I-II-III-V        D) I-II-III-IV    

 

50. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

  

A) Resulullah (sav) in Sadoğulları yurdunda 

kalbinin yarılması manevi bir temizliktir, 

B) Resullulah(sav)ın küçükken anne ve babasını 

kaybetmesi Amcası Ebu Talibin terbiyesiyle 

büyüceğine iĢarettir 

C) Peygamber Efendimiz(sav)‟in sadık rüyalar 

görmesi bir çeĢit vahye hazırlık evresiydi 

D) Peygamber Efendimiz(sav) in içinde doğduğu 

kavmi ve kabileyi sevmek, Peygamber 

Efendimizi sevmenin gereğidir. 

51. Peygamber Efendimiz(sav) ilk vahiyden sonra 

bir süre vahiy gelmemiĢtir. Vahyin kesilmesi 

konusunda Ġslam alimleri konuya iliĢkin 

görüĢlerini bildirerek çeĢitli hikmetlerin olduğu 

söylemiĢlerdir.  

Aşağıdakilerden hangisi bu hikmetlerden 

değildir? 

 

A) Ġlk vahide fazla telaĢa kapıldığından ruhu 

vahyin ağırlığıyla sarsıldığından, ruhunun 

sakinleĢmesi için 

B) Sıkıntı ve üzüntülere Ģimdiden hazırlanması 

için 

C) Vahyin gelmesine daha çok istek duymasını 

sağlamak için 

D) Vahyin gelmediği zamanlarda tebliğe 

hazırlık yapması için 

 

52.  Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! Sonra, canı 

çıkasıca tekrar nasıl ölçtü biçtiyse! Sonra baktı. 

Sonra kaĢlarını çattı, suratını astı. En sonuna, 

kibrini yenemeyip sırt çevirdi. “Bu (Kur‟an) 

dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) 

nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden baĢka 

bir Ģey değil.” Ben onu sekara (cehenneme) 

sokacağım.”(Müddessir 19-26) 

Allah’ın kendisi hakkında yukarıdaki ayetini 

indirdiği ve müşriklerin akıl danışmanı 

olarak bilinen kişi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Ebu Cehil 

B) Utbe Bin Rebia 

C) Velid Bin Muğire  

D) Ukbe Bin Ebi Muayt 

 

 

53.  
I. Mekke‟ye yakın kabilelerden olmaları. 

II. Medine‟deki Yahudi kabilelerden sık 

sık yeni bir peygamberin geleceğini 

duymaları 

III. Mekkeli müĢriklerle anlaĢmalı 

kabileler olmaları. 

Yukarıdakilerden hangisi Evs ve Hazreç 

kabilelerinin Müslüman olmalarını etkileyen 

sebeplerdendir? 

 

A)Yalnız I  B)Yalnız II  

C) I-II  D) II-III 
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54.     
I. Darun nedve-MüĢriklerin özel 

ibadetleri için toplandıkları yer 

II. Daru‟l Erkam  - Müslümanların Mekke 

de bir araya geldikleri yer 

III. Darul harb     -  Peygamberimiz(sav)in 

Medine döneminde müĢriklerle yaptığı 

savaĢ meydanlarına verilen genel isim 

 

Yukarıda verilenlerden hangisinin tanımının 

yanlıĢ yapıldığını söylemek doğru değildir? 

 

A)Yalnız II    B)Yalnız III       

C) I-III              D) II-III 

 

 

 

55.  
I. Gizli küçük gruplar Ģeklinde hicret 

II. Tek baĢına yapılan açıktan hicret 

III. Tek baĢına gizli yapılan hicret 

IV. Küçük gruplar halinde açıktan hicret 

 

Yukarıdakilerden hangisi Mekkeli 

Müslümanların hicret şekillerindendir? 

 

 

A) I-II  B) II-III    

C) I-II-III    D) I-II-III-IV       

 

 

 

56. Medine‟den Mescidi Nebevi‟ye bitiĢik olarak 

hurma dallarından çardak yapılmıĢtı. Buraya 

“Suffa” burada kalanlara ise “Ashab-ı Suffa” 

denirdi. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Suffa’nın 

özelliklerinden değildir. 

 

A) Allah Resulü(sav) onları Kur‟an öğreticisi 

olarak tayin ederdi. 

B) Ashabı Suffa olanlar ölünceye kadar suffada 

kalmaya devam ederlerdi. 

C) Ashab-ı Suffa ticaretle uğraĢmaz odun 

toplayıp satarak geçimlerini sağlarlardı. 

D) Allah Resulü (sav) bizzat onlarla ilgilenir, 

ihtiyaçlarını karĢılardı. 

 

57. AĢağıdakilerden hangisi Allah yolunda cihadın 

temel hedefleri arasında yer almaz. 

 

A) Ġnanç hürriyetini korumak. 

B) Ġbadetleri ve Ġslam Ģiarını korumak. 

C) Kaybedilen malları geri almak. 

D) Kâfirlerin düĢmanlığını defetmek. 

 

58. Allah-u Teala‟nın Kuran-ı Kerim‟de, Enfal 

süresi 41. ayetinde “Yevmel-Furkan” olarak 

tabir ettiği savaĢ aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  Bedir savaĢı 

B)  Uhut savaĢı 

C)  Mekke‟nin Fethi 

D)  Tebük savaĢı 

 

59. AĢağıdaki savaĢlardan hangisinin sebebi doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A)  Hendek savaĢında müslümanlara ihanet- 

Beni Kaynuka gazvesi 

B)  Müslüman bir kadının örtüsüne 

saygısızlık- Hayber Gazvesi 

C)  Resulullah (sav)‟e suikast giriĢimi- 

Nadiroğulları Gazvesi 

D)  Bütün bir Arap toplumunu Müslümanlara 

karĢı savaĢa teĢvik- Beni Kureyza Gazvesi 

 

60. Musab Bin Umeyr‟i, Resulullah(sav) sanıp Ģehid 

eden ve Resulullah (sav)in kendisi hakkında 

“Allah onu hor ve hakir etsin.” diye duasından 

sonra bir dağ keçisi tarafından boynuzlanıp 

parçalanan müĢrik aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Velid b. Utbe 

B) Abdullah Bin Kamie 

C) Ukbe bin Muayt 

D) Abdullah Bin ġihabu‟z-Zühri 

 

61. AĢağıdaki olaylardan hangisinde Resulullah 

(sav) ilk olarak korku namazını kılmıştır? 

 

A) Beni Mustalik gazvesi 

B) Hendek SavaĢı 

C) Zaturrika Gazvesi 

D) Huneyn SavaĢı 
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62. Hendek savaĢında Rasulullah (sav) in, düĢmanın 

durumu öğrenmek için görevlendirdiği sahabe 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Nuaym bin Mesud    

B) Huzeyfe bin Yeman   

C) Sa‟d bin Muaz   

D) Abdullah bin Üveys 

 

 

63.   
I. Cehennem oduncusu olarak bilinir 

II. Hz. Peygamberin geçtiği yola dikenler 

koyardı 

III. Tebbet Suresi ile tehdit edilmiĢtir.  

 

Yukarıda özellikleri verilen müşrik kadın 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A)Ümmü Habibe B)Ümmü Cemil  

C)Hind                      D)Ümmü Ruman 

 

 

 

64. HabeĢistan‟a ilk hicret eden kafilede 

aĢağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

 

A)Hz.Osman b.Affan    B)Zübeyir b.Avvam    

C)Musab b.Umeyr      D)Bilal-i HabeĢ 

    

 

 

 

65.   
I. Hz. Ebubekir vasıtasıyla Müslüman 

olmuĢtur.  

II. Peygamberimizin kendisi için “anam 

babam sana feda olsun” dediği tek 

kiĢidir 

III. Ġran fatihi ünvanını almıĢtır. 

IV. Resulullah (sav) zamanında Mute 

SavaĢı dıĢındaki tüm savaĢlara 

katılmıĢtır. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisinin Sad b. 

Ebi Vakkas (r.a) ile ilgili olduğu söylenemez?    

 

 

A)Yalnız III                                B) Yalnız IV 

C) I-IV                                D) III-IV 

66. Mekkeli müĢrikler, Yahudi bilginlerden 

öğrendikleri bazı soruları, peygamberi zor 

durumda bırakmak için kılavuzlarından alıp 

efendimize sordular. Efendimiz(sav) de yarına 

kadar cevaplamak için süre istedi. Ancak 

„inĢaallah‟ demeyi unuttu(kendisine 

unutturuldu) belli bir süre vahiy gelmedi. 

Peygamberimiz sıkıntı içindeydi. Mekkeli 

müĢriklere ne diyecekti. Allah Teâlâ vahiy 

göndererek peygamberinin sıkıntısını gidermiĢti 

müĢriklerin Efendimize (sav) sordukları sorular 

arasında aĢağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

A)  Ġman ettikleri için ateĢ dolu kuyulara atılan 

kavmin kıssası ne idi? 

B)  GeçmiĢteki o genç delikanlıların hayret 

verici maceraları ne idi? 

C)  Yeryüzünün doğusuna batısına kadar 

ulaĢan, dönüp dolaĢan zatın kıssası ne idi? 

D)  Ruhun mahiyeti nedir? 

 

 

67.   
I. Abdullah bin Ebubekir 

II. Esma binti Ebubekir 

III. Amir bin Füheyre 

 

AĢağıdakilerden hangisi yukarıda verilen üç 

ismin ortak özelliklerinden değildir? 

 

A)  Peygamberimiz (sav)‟in hicreti esnasında 

yardımcı olmuĢlardır. 

B)  Her üçünü de hicret esnasında Hz. 

Ebubekir (ra) görevlendirmiĢtir. 

C)  Peygamber efendimiz(sav)in hicreti 

esnasında geride bıraktığı izleri yok 

etmeye çalıĢmıĢlardır. 

D)  Her üçü de Peygamberimizin Sevr 

mağarasında gizlendiğini bilenlerdendir. 

 

 

68. Taif dönüĢünde Peygamber Efendimiz (sav) 

e, sığındığı bağda  üzüm ikram eden 

kölenin adı,memleketi ve hemĢehrisi 

olduğu Peygamber aĢağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Addas – Semud – Salih (as) 

B) Huzeyfe – Ninova –Ġbrahim (as) 

C) Addas – Ninova – Yunus (as) 

D) Addas – Odessa – ġuayb (as) 
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69.  

I. Hayber‟in Fethi 

II. Mekke‟nin Fethi 

III. Mute SavaĢı 

IV. Ġfk Olayı 

V. Tebük Seferi 

 

Yukarıda verilen olayların kronolojik (oluĢ 

zamanına göre)sıralaması aĢağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)IV-I-III-II-V  B)IV-III-I-II-V        

C)IV-I-II-V-III  D)IV-I-II-III-V 

 

70.  

I. Rıdvan Bey‟atı 

II. Cafer bin Ebi Talib‟in HabeĢistan‟dan 

dönüĢü 

III. Bi‟ri Maune vakası 

IV. Reci Faciası 

 

Yukarıda verilen olayların kronolojik (oluĢ 

zamanına göre)sıralaması aĢağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A)III-IV-I-II B)IV-III-II-I  

C)I-II-III-IV D)IV-III-I-II 

 

 

 

71. Kutlu Doğum Siyer Sınavı hazırlık kitabı olan 

“Siyer-i Nebi”, ilk sayfalarda tam sayfa hat 

sanatı ile yazılı ve altında Türkçe ibareli, 

Peygamber Efendimiz (sav) hakkında söylenen 

hangi sözle baĢlar? 

 

 

A)  ”Sözler Hz. Muhammed (sav)i 

güzelleĢtirmez; bilakis Hz. Muhammed 

(sav) ile sözler güzelleĢir.” 

B)  ”O, ismi övülmüĢ, Rasul; kıymeti en yüce 

Nebi, ahlakı en yüksek dosttur.” 

C)  ”O, Âlemlerin Rabbinden tüm âlemlere 

gönderilen en büyük mücessem rahmettir.” 

D)  ”Ayinedir bu âlem, her Ģey hak ile kaim; 

mirat-ı Muhammed‟den Allah görünür 

daim.” 

72. Ġslam düĢmanlarının Medine‟ye yönelik 

düzenlediği son seferde karĢılarında hendeği 

görmeleri, ĢaĢırmalarına ve kuĢatmanın 

uzamasına sebep olmuĢtur. Kureyzaoğulları‟nın 

ihaneti ise Müslümanları büsbütün zor durumda 

bırakmıĢ ancak Nuaym bin Mesud‟un, 

Peygamber(sav) in “harp hiledir” sözü üzerine 

oynadığı oyun Yahudilerle müĢriklerin 

ittifakının bozulmasına sebep olmuĢtur. 

  

Yalnızca verilen bu bilgilere göre; 

 

I. SavaĢta her yol mübahtır. 

II. Kureyzaoğullarının ihaneti cezasız 

kalmamıĢtır. 

III. Hendek SavaĢı, Peygamberimiz(sav)in 

son savunma savaĢıdır. 

  

Yukarıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir? 

 

 

A)Yalnız II                      B) Yalnız III             

C)I- II         D)II-III 

 

 

 

 

 

73. HabeĢistan‟a hicretten sonra Mekkeli müĢrikler 

iki temsilci yollayıp muhacirleri NecaĢi‟den 

istediklerinde Cafer bin Ebi Talib söz alarak, üç 

söz söyleyeceğini bildirip NecaĢi‟ye gelen 

elçilere yönelik üç soru sormuĢtur.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Hz. Cafer‟in sorduğu 

bu sorulardan biri değildir? 

 

 

A)  Biz tutulup, efendilerine iade edilecek 

köleler miyiz? 

B)  Biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki 

kanı dökülenlere iade edilelim? 

C)  Biz Allahtan baĢka ilah yoktur deyip 

putları reddetmekle Kâbe‟ye hürmetsizlik 

mi ettik ki cezalandırılmak üzere iade 

edilelim? 

D)  Biz halkın mallarından haksız yere aldık 

da, ödemekle yükümlü olduğumuz mallar 

mı vardır? 
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74.  
I. Hz. Hatice ve Ebu Talib‟in vefatı 

II. Taif yolculuğu 

III. Peygamber Efendimiz(sav)in çocuğu 

Ġbrahim‟in vefatı 

IV. Cinlerin, Peygamber Efendimiz(sav)i 

dinlemeleri 

Yukarıda verilenlerden hangisi “hüzün yılı“ 

olarak adlandırılan dönemde gerçekleĢen olaylar 

arasında yer alır? 

 

A)I-II        B)I-II-III  

C)I-II-IV          D)I-II-III-IV 

 

 

 

 

 

75. Abdullah bin Ubey‟in, peygamber Efendimiz 

(sav) hakkında söylediği “hele bir Medine‟ye 

varalım, izzetli ve kuvvetli olan, zayıf ve zelil 

olanı oradan sürüp çıkaracaktır” sözünü duyan 

genç yaĢtaki Zeyd bin Erkam onun bu sözlerine 

sert bir Ģekilde karĢı çıkınca Abdullah bin 

Ubey‟in buna karĢılık cevabı ne olmuştur? 

 

 

A)  ”Vallahi ben Ģaka yapmıĢtım” 

B)  ”Sakın bu sözleri O‟na ulaĢtırma” 

C)  “Ben aslında öyle demek istememiĢtim” 

D)  ”Baksanıza, artık çocuklar bile efendilere 

karĢı çıkar oldu” 

 

 

 

 

 

76.  
I. Ümmül Kura: ġehirlerin anası 

II. Recez: yarısı veya üçte biri kısaltılmıĢ 

beyit 

III. Ficar: Ġntikam almak 

 

Yukarda verilen tanımlardan hangisi doğru 

değildir? 

  

 

A)Yalnız II             B)Yalnız III                   

C)I-II           D)II-III 

 

 

77.  
I. Hz. Ebubekir- Abdullah 

II. Mus‟ab bin Umeyr-Ebu Aziz 

III. Ebu Huzeyfe-Utbe bin Rebia 

IV. Hz. Ali – Akil 

 

Yukarıda, baba-oğul veya kardeĢler Ģeklinde 

verilenlerden hangisi Bedir SavaĢı‟nda 

birbirine karĢı savaşmıştır? 

 

A) II-III       B) I-III-IV       

C) II-III-IV       D) I-II-III-I V 

 

 

78.  
I. “Seriyye kumandanlarının en hayırlısı” 

II. “Allah‟ım ben onu seviyorum sen de 

sev. Onu seveni de sev.” 

III. “Yeryüzünde gezen cennetlik birini 

görmek isteyen O‟na baksın.” 

IV. “Yahudi milletinin en hayırlısıdır.” 

 

Peygamber Efendimiz(sav) in bu sözleri 

kendileri hakkında söylemiĢ olduğu sahabeler, 

aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki 

sıralamaya uygun bir Ģekilde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A)  Zeyd b. Harise-Hz.Hasan-Talha 

b.Ubeydullah-Muhayrık 

B)  Halid b. Velid-Hz. Fatıma-Sad bin Ebi 

Vakkas-Abdullah b. Selam 

C)  Zeyd b. Harise-Hz. Hüseyin-

Abdurrahman b. Avf-Muhayrık 

D)  Halid b.Velid-Hz.Hasan- Hz. Osman-

Abdullah b.Selam 

 

 

79.  
I. Zaturrika Gazvesi 

II. Bedrü‟l Mevid Gazası 

III. Dumetü‟l Cendel Gazvesi 

IV. Sevik Gazvesi 

 

Yukarıdaki gazvelerin sebepleri dikkate 

alındığında hangisinin KureyĢ‟le ilgisinin 

olduğu söylenemez? 

 

 

A)Yalnız III  B)I-III       

 C) I-IV   D) II-IV 
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80. Ensar ve muhacirin kardeĢliği dillere destandır 

ve günümüze ıĢık tutacak sayısız örneklerle 

doludur. Ancak Ģeytanın uyumadığı ve daima 

iĢbaĢında olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla 

nadir zamanlarda sahabeler arasındaki kardeĢlik 

zedelenme tehlikesi geçirmiĢse de fitne çabuk 

engellenmiĢtir.Böylesi durumlardan biri de Beni 

Mustalik Gazvesi dönüĢünde yaĢanmıĢ, Ensar ile 

Muhacir‟in birbirlerine kılıç çekmesi kadar ileri 

bir boyuta ulaĢmıĢtır.Daha sonra ise Allah 

Resulü (sav) bu olayı yatıĢtırmıĢtır 

Yukarıda sözü edilen talihsiz olayın nedeni 

aĢağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A)  Muhacirlerden birinin yanlıĢlıkla 

Ensardan birini yaralaması 

B)  Medine münafıklarının Uhud SavaĢı 

öncesi ordudan ayrılması ve sonrasında 

Medine‟de yaptıkları propaganda 

C)  En sıkıntılı zamanlardan biri olan Hendek 

SavaĢı‟nda Kureyza‟nın ihaneti sonucu 

oluĢana gergin hava 

D)  Ensar ve muhacirden iki kiĢinin, kuyu 

baĢında kovalarının birbirine karıĢmasıyla 

oluĢan gerginlik 

 

 

81. Ġfk Olayı münafıklar tarafından Hz. AiĢe‟ye 

yapılan bir iftira olup, yayılan bu habere kimi 

Müslümanlar da inanıp dillerine dolamıĢtır. 

Oldukça sıkıntılı bir sürecin ardından inen 

ayetlerle hem Hz. AiĢe temize çıkmıĢ hem de 

günümüze ıĢık tutacak çok önemli uyarılar 

yapılmıĢtır. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi bu hadiseden 

çıkarılabilecek derslerden değildir? 

 

A)  Müslüman bir Ģahsiyet veya topluluk 

hakkında art niyetlilerce uydurulan bir 

haberi araĢtırmadan kabul edip 

dillendirmek büyük bir vebaldir. 

B)  Müslümanın Müslüman hakkındaki 

öncelikli vazifelerinden biri de hüsn-ü 

zanda bulunmaktır. 

C)  Müslümanlar hakkındaki iftiralara inanıp 

onu yayan kiĢiler, Müslüman toplumdan 

uzaklaĢtırılmalı 

D)  Böylesi bir durumda takınılacak tavır, “Bu 

haberi söylemek bize yakıĢmaz. Bu büyük 

bir iftiradır” Ģeklinde olmalı. 

82.   
I. Zekâtın farz kılınması 

II. Peygamberimiz(SAV)in Ümmü 

Seleme ile evlenmesi 

III. Ġlk kurban bayramı namazının 

kılınması 

IV. Hz. Ali ve Hz. Fatıma‟nın evlenmesi 

     

Yukarıda verilenlerden hangisinin hicri 2. Yılda 

gerçekleĢtiği söylenemez? 

 

A) Yalnız II  B) Yalnız IV  

C)  I ve III  D)  II ve IV 

 

 

 

 

83.   
I. Müslümanlara ekonomik boykot 

uygulanması 

II. KomĢu devletlere elçiler gönderilmesi 

III. ĠĢkencelerden dolayı Ģehitler verilmesi 

 

Peygamber Efendimiz (sav) dönemiyle ilgili 

yukarıda verilenlerden hangisinin sadece Mekke 

döneminde yaĢanmıĢ olduğu söylenirse doğru 

olur? 

 

 

A) Yalnız I       B) Yalnız III      

C) I-III          D) I-II-III 

 

 

 

 

84. Uhud SavaĢı ile ilgili aĢağıda verilenlerden 

hangisinin doğru olduğu söylenemez? 

 

 

A)  MüĢriklerle Uhud‟da savaĢmak,istiĢare 

sonucu alınan bir karardır. 

B)  Peygamberimiz (sav) Uhud SavaĢı dıĢında, 

bizzat hiçbir müĢriği öldürmemiĢtir.  

C)  Münafıklar yaklaĢık 300 kiĢiyle ordudan 

geri dönerek savaĢa katılmamıĢtır. 

D)  Yenilgiden sonra ordunun moralini 

düzeltmek maksadıyla müĢrikleri takip 

etmek için Medine‟den destek kuvvet 

istenmiĢtir. 
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85.    
 

I. “Zırhını giydikten sonra düĢmanla 

çarpıĢmadan ve Allah onunla düĢman 

arasında hüküm vermeden çıkarmak bir 

peygambere yakıĢmaz.” 

II. ”Varlığım kudret elinde olan Allah‟a 

yemin ederim ki, vaat edilen yere 

Medine‟den hiç kimse çıkmasa bile, ben 

tek baĢıma çıkarım.” 

III. “Biz verdiğimiz sözü bozmayız. Allah 

elbette sana ve senin gibi, müĢriklerin 

içinde kalan Müslümanlara kurtuluĢ yolu 

gösterecektir.” 

IV. “Bu öyle bir yürüyüĢtür ki Allah bu gibi 

yerlerin dıĢında ondan hoĢlanmaz.” 

 

Peygamber Efendimiz (sav) in bazı olaylarda 

söylediği bu sözlerin söylendiği zaman 

dikkate alındığında, aĢağıdakilerin hangisinde 

kronolojik (zamanına göre) sıralama doğru 

verilmiştir? 

 

 

 

A)IV-I-III-II B)II-I-IV-III  

C)I-IV-II-III D)I-IV-III-II 

 

 

 

 

 

86. Ġbni Ġshak‟ın bildirdiğine göre hicretten önce 

Medine Yahudileri ile Evz ve Hazrec kabileleri 

arasındaki mevcut ittifak aĢağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

 

A)  Kureyzaoğulları Hazreclilerin; Nadiroğul-

ları ve Kaynukaoğulları ise Evslilerin 

müttefiki idi. 

B)  Kaynukaoğulları Hazreclilerin; Nadiroğul-

ları ve Kureyzaoğulları ise Evslilerin 

müttefiki idi. 

C)  Kaynuka ve Kureyzaoğulları Hazreclilerin;  

Nadiroğulları Evslilerin müttefiki idi. 

D)  Nadiroğulları Hazreclilerin;Kaynuka ve 

Kureyzaoğulları Evslilerin müttefiki idi. 

 

 

 

87.   
I. Mekke‟nin Fethi 

II. Huneyn SavaĢı 

III. Tebük Seferi 

 

AĢağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda 

verilenlerden birinin nedeni değildir? 

 

 

A)  Hudeybiye AnlaĢması‟nın bozulması 

B)  Resulullah (sav)in gönderdiği bir 

elçisinin Ģehit edilmesi 

C)  ġam‟da Müslümanlara karĢı büyük bir 

ordu hazırlandığı haberi 

D)  Bazı arap kabilelerinin Müslümanlar 

aleyhine birleĢip büyük bir ordu 

hazırlaması 

 

 

 

88.   
I. Sabah olmadan hücuma kalkmaz, 

baskın yapmazdı. 

II. Kureyzaoğulları hakkındaki hük-

mün Tevrat‟a göre verilmesini  

uygun görmüĢtür. 

III. Bütün önemli meselelerde istiĢare 

yolunu tutardı. 

 

Resulullah (sav) hakkında yukarıda 

verilenlerden hangisi doğrudur? 

 

 

A)Yalnız I B)I-II C)I-III D)II-III  

 

 

 

 

89.   
I. Hz. Ömer – Bedir 

II. Hz. Ali – Tebük 

III. Hz.Osman – Bedir 

IV. Cafer b. Ebi Talib – Uhud  

 

Yukarıda bazı sahabeler ve katılmadıkları 

savaĢlar eĢleĢtirilmiĢtir. Bu eĢleĢtirmelerden 

hangisinin doğru olduğu söylenemez? 

 

 

A)Yalnız I         B)Yalnız IV        

C) I-II         D)I-II-III 
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90.   
I. Gün gibi ortaya çıkan sadık rüyalar 

görmesi 

II. Tefekkür için sık sık günler süren 

inzivaya çekilmesi 

III. Kâbe‟deki putlara tapmaması 

 

Peygamber Efendimiz (sav) hakkında 

yukarıda verilenlerden hangisinin sadece 

Peygamberlik öncesi dönem için geçerli 

olduğu söylenemez? 

 

 

A)Yalnız III B) I-II C) I-III D)II-III 

 

 

 

 

91. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer olan 

HabeĢistan toprakları üzerinde bugün aĢağıdaki 

devletlerden hangisi bulunmaktadır? 

 

A)Kenya            B)Sudan          

C)Etiyopya          D)Yemen  

 

 

 

 

92. HabeĢistan‟a giden ilk hicret kafilesinin reisi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A)  Abdurrahman b. Avf 

B)  Amir b. Rebia 

C)  Osman b. Ma‟zun 

D)  Abdullah b. Mesud 

 

 

 

 

 

93. Resulullah(sav) ashabıyla Gatafan gazvesine 

çıktığında, Medine‟de yerine vekil olarak 

aĢağıdaki sahabelerden hangisini bırakmıştır? 

 

 

A)  ÜmmüMektum 

B)  Ebu Lübabe 

C)  Osman Bin Affan 

D)  Abdurrahman Bin Avf 

 

94.   
I. Hayber‟deki Yahudi lider Huyey b. 

Ahtab 

II. Mısır hükümdarı Mukavkıs 

III. Ensarın liderlerinden Sad b. Ubade 

IV. Korkusuz Müslüman Hz. Ömer 

 

Peygamber Efendimiz(sav)‟in, yukarıda 

verilenlerden hangisi ile bir akrabalığının 

olduğu söylenebilir? 

 

A)Yalnız IV  B) III-IV  

C) I-IV   D) II-IV. 

 

 

 

95. Ġkinci Akabe beyatını duyan Mekkeli müĢrikler 

Medine‟ye doğru yola çıkan müslümanların 

peĢine düĢtüler. Yolda yakaladıklarından birini 

ancak Mekke‟ye getirebildiler. Yolda 

yakalayarak Mekke‟ye getirip iĢkence ettikleri 

Medineli sahabe aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A) Sad Bin Ubade 

B) Cübeyir bin Mut‟im 

C) Bera Bin Ma‟rur 

D) Haris bin Ümeyye 

 

 

 

 

 

96.   
I. ”Ey Rabbim! Ona bir itini musallat 

et” 

II. “Bir Müslüman bir yılanın 

deliğinden iki kere ısırılmaz” 

 

Yukarıda verilen sözleri Resulullah (sav), 

aĢağıdaki Ġslam düĢmanlarından hangileri 

için kullanmıştır? 

             

 

   I   II 

 

A)  Utbe b. Rebia    --  Ka‟b b. EĢref 

B)  Utbe b. Rebia    --  Ebu  Azze 

C)  Ukbe b. Ebi Muayt – Ka‟b b. EĢref 

D)  Uteybe b. Ebu Leheb –   Ebu Azze 
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97. AĢağıda nedenleriyle birlikte verilen 

gazvelerden hangisinde bir bilgi yanlıĢlığı 

olduğu söylenemez? 

       Gazve  Nedeni 

A)  Ebva    : KureyĢ kervanını ele geçirmek 

B)  Buvat   : Medine civarındaki kabileleri  

                anlaĢmaya zorlamak 

C)  UĢeyre : Medine civarındaki kabilelere  

               gözdağı vermek 

D)  Safevan: Medine civarına saldıran  

                yağmacıları takip etmek 

 

 

 

 

98. Ġsra hadisesi hakkında nazil olan ve hadisenin 

hikâyesini anlatan iki süre-i celile 

aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

 

A)Ġsra ve Necm 

B)Ġsra ve Nahl 

C)Ġsra ve Casiye 

D)Ġsra ve Neml  

 

 

 

 

 

99. KureyĢli müĢrikler, HabeĢistan‟a hicret eden 

ikinci kafileyi kendilerine teslim etmeleri için 

zengin hediyelerle birlikte HabeĢ kralı ile 

görüĢmeye kimleri göndermiştir? 

 

 

 

A)  Amr Bin As – Abdullah Bin Ebi Rebia 

B)  Mansur Bin Ġkrime – Ebu Süfyan 

C)  Amr bin As –Utbe bin Velid 

D)  Velid Bin Müğire – Amr Bin As 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Uhud‟da kan kaybından baygınlık geçiren 

Hz. Talha kendine geldiğinde Resulullah(sav)‟ı 

sormuĢ ve iyi olduğunu öğrenince, Ģükrederek: 

Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim 

için hiçtir” demiĢtir. Hz. Ebubekir öldüresiye 

dövüldükten sonra kendisine geldiğinde ilk 

sözü,” Resulullah‟a ne oldu” olmuĢtur. Zeyd b. 

Dessine, müĢrikler tarafından bedeni lime lime 

parçalanırken Ģehid edilmeden önce,”ailenin 

yanında olmana bedel Ģimdi senin yerinde 

Muhammed‟in olmasını ister miydin? 

sorusuna,”Vallahi ben ailem içinde oturup da, 

O‟nun,değil benim yerimde olmasına; ayağına 

bir diken bile batıp incinmesine asla razı 

olmam” demiĢ, Uhud SavaĢında kocası,kardeĢi 

ve oğullarını kaybeden Hind bint-i Amr adındaki 

kadın sahabe ise, Resulullah(sav)‟ın sağ 

olduğunu öğrenince: “O sağ olduktan sonra 

hiçbir felaketin önemi yoktur” demiĢtir. 

Ne eĢ, ne evlat, ne can sevgisi..… Hepsinin 

üzerinde Peygamber sevgisi. Böyleydi iĢte 

ashabın Peygamber sevdası. Öylesine bir sevda 

ki, her biri birer Ģeref levhası olarak geçmiĢtir 

tarihe. 

AĢağıdakilerden hangisi böylesi bir Peygamber 

sevdasının günümüze yansıması niteliğinde 

olacak Ģekilde güzel bir örneklik teşkil etmez? 

 

 

A) O (sav) yaĢamasa da O‟nun davasını 

muhafaza etmek için, değil aylar yıllar; bir 

ömür feda edilmeli 

B) O (sav)‟nun yolundan döndürmek için 

dünyaları verseler o yoldan dönmemeli 

C) Bela ve musibetler bir çığ olup gelse üst 

üste, asla yılmamalı, vazgeçmemeli 

D) Sevdası yüreğimdedir elbet deyip bir ömür 

boyu dünyevi maksatlar uğruna gayret 

göstermeli 

 

 

SORULAR BİTTİ 

LÜTFEN CEVAPLARINIZI      

KONTROL EDENİZ!!! 

 


