
                 2. KATEGORİ 

 

1. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın  soyu 21. dedesine kadar kesin olarak bilinmektedir. Aşağıda 

verilenlerin hangisi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın da bir hadisinde, soyuna vurgu yaptığı isim 

veya kabilelerden biri değildir? 

 

A)   B)   C)   D)   

   

 

 

 

(Cevap: C, sf.8) 

 

 

 

 

 

2. Abdulmuttalip, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin huzuruna çıkıp ondan, Kabe’ye zarar vermemesini 

değil,  el koyduğu develerini vermesini isteyince Ebrehe onu küçümsemişti.  Abdülmuttalip, “Ben sadece 

develerimin sahibiyim, onları isterim, elbette Kabe’nin de sahibi vardır ve onu koruyacaktır.” dedi. Ebrehe,  

Abdulmüttalib’in develerini geri verdi. O da Ebrehe’nin Kabe’ye bir şey yapmaması için hepsini Yüce Allah’a 

kurban olarak adadı. Daha sonra Abdulmüttalip Kabe’nin kapısının önüne geldi ve dua etti. 

 

Abdulmuttalib’in ettiği bu dua aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ey Kabe’nin sahibi olan Allah’ım! Zalim Ebrehe senin kutsal evin Kabe’yi yıkmaya gelmiş. Eğer Kabe yıkılırsa 

kulların tavaf edip hacı olamayacaktır. Kabe’nin sahibi sensin ve onu koruyacak olan da sensin. Senin evini 

yıkmaya gelen Ebrehe’yi kahr eyle. 

B) Ey Allah’ım! Bir kulun dahi kendi evini korur. Sen de hürmeti ve saygınlığı tehlikeye uğramış olan bu evini 

koru. Onların gücü senin gücüne asla üstün gelemeyecektir. 

C) Ey kutsal Kabe’nin sahibi olan Allah’ım! Sen Rahman ve Rahim olansın. Bugüne kadar senin evini koruduk. 

Ancak şimdi zalim Ebrehe’ye gücümüz yetecek değil. Onu ancak sen korursun. 

D) Ey  Allah’ım Kabe tehlikede.  Senin kutsal evini biz koruyacak güçte değiliz. Bize katından destekçi gönder 

ki Kabe’yi koruyabilelim. 

 

(Cevap: B, sf.10-11-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  – Kız çocukları diri diri gömülüyordu. 

      – Haksızlık ve kötülük her tarafı sarmıştı. 

      – İyilik yeryüzünden silinmişti. 

      – Güçlü olanlar zayıfları eziyorlardı. 

      – İnsanlar güzel ahlaktan uzaklaşmıştı. 

 

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?    

 

A) Asr-ı Saadet Dönemi     

B) Cahiliye Dönemi     

C) Fetret Dönemi    

D) Aydınlanma Dönemi 

 

(Cevap: B sf.13-14) 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşriklerinin özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Allah’a inanmazlardı. 

B) Putlara taparlardı. 

C) Fal oklarına başvururlardı. 

D) Kabe’ye önem verirlerdi. 

 

(Cevap: A sf.13) 

 

 

 

5. (I) Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam miladi takvime göre 571’de Mekke’de doğdu. (II)Doğumuyla 

beraber büyük bir insan olacağına yorulan birçok ilginç olay yaşandı. (III)Ebesi Şifa Hatun onun doğumu 

sırasında doğu ile batı arasının nurla dolduğunu söyledi. (IV)Onun göğsündeki peygamberlik mührünü gören 

bir Yahudi, ileride peygamber olacağını anladı. 

 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın doğumuyla ilgili yukarıda verilen cümlelerden hangisinde 

yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) I                                         

B) II                                 

C) III                                     

D) IV 

 

(Cevap: D sf.15-16) 

 

 

 

 

 

 



6. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’a “Muhammed” ismini kim, hangi sebeple vermiştir?  

 

A) Vasiyeti üzerine babası Abdullah 

B) Duası sebebiyle Hz. İbrahim(as) 

C) Efendimizin müjdelemek üzere Hz. İsa(as) 

D) Annesinin rüyası üzerine dedesi Abdulmuttalip   

(Cevap: D, sf.16) 

 

 

7.  Hasan, girdiği bir sınavda cevap sırasını hatırlamasa da “Tahire”,   “Esved-i Ansî”, “Uhud Savaşı”, “Abdullah 

Bin Revaha” cevaplarını verdiğini hatırlamaktadır. Bu cevaplardan sadece biri yanlış, diğerleri ise doğrudur. 

Sınavdaki sorular; 

 

1. Mute Savaşı’nda Medine’den yardım isteme düşüncesine karşı: Gidiniz! Savaşınız! Bunda muhakkak ki iki 

iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır! diye cevap veren yiğit komutan kimdir? 

2. Müslümanların, başlangıçta bozguna uğrayıp daha sonra Hz. Abbas’ın Rıdvan Biatı’nı hatırlatmasıyla 

müşrikleri yenilgiye uğrattıkları savaş hangisidir? 

3. İffetli, ahlaklı ve namuslu olduğundan dolayı Hz.Hatice(ra) verilen lakabın adı nedir? 

4. Peygamberimiz (sav) henüz vefat etmemişken ortaya çıkan yalancı peygamber kimdir? 

 

olduğuna göre Hasan, hangi soruya yanlış cevap vermiştir? 

 

A) 1.’ye       

B) 2.’ye         

C) 3.’ye        

 D) 4.’ye 

 

Sayfa 19, 104, 110, 121   Cevap B 

 

 

 

8. 

I. Kadın haklarına riayet edilmesi gerektiği  

II. Emanetlerin sahiplerine verilmesi gerektiği 

III. Faiz ve kan davalarının kaldırıldığı  

IV. Can, mal ve namus güvenliği 

V.  Şeytana uymamanın gerekliliği 

VI. İçki ve kumardan uzak durulması gereken pislikler olduğu 

 

Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın yukarıdaki hususlardan kaç tanesine değindiği 

söylenebilir? 

 

A) 3                B) 4                 C)  5              D) 6 

 

 (Cevap: C sf.119-120) 

 

 



9.  

I. Habeşistan kralı 

II. Rum hükümdarı 

III. İran hükümdarı 

IV. İskenderiye hükümdarı 

V. Gassani hükümdarı 

VI. Yemâme hükümdarı 

 

Hicretin 7. yılında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, altı mektup yazdırıp yukarıdaki hükümdarlara 

göndermiştir. Hangi hükümdarlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın mektubuna ve İslam davetine 

saygıyla karşılık vermiştir? 

 

A) I-II-III 

B) IV-V-VI 

C) I-II-IV 

D) III-V-VI 

 

(Cevap: C sf.98) 

 

 

 

 

10.  

I.  İslam’a ilk davet ettiğinde Peygamberi destekleyeceğine söz vermesi 

II.  Peygamberimizin (sav), müşriklerin hoşlanmayacağı şeyleri söylemekten vazgeçmesini istemesi 

III. Boykot ve ambargo maddelerinin yazılı olduğu sayfayı Kâbe’nin duvarına astırması 

IV. Haşimoğulları gençlerini toplayıp silahlandırarak Kâbe’nin yanında müşrikleri tehdit etmesi 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın insanları İslam’a davet 

aşamalarında, amcası Ebu Talib’in davranışlarından biri değildir? 

 

A) I,III,IV 

B) I ve II 

C) Yalnız  IV 

D) Yalnız III 

 

Sayfa 51,54,55,62       Cevap D 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

Ahmet: Hz. Ömer Sevgili Peygamberimiz’i (sav) öldürme niyeti ile giderken müslüman oldu. 

Furkan: Hudeybiye Antlaşması’nın şartlarına aşırı derecede öfkelenmişti. 

Yusuf: Huneyn Savaşı’nda İslam ordusu dağıldığında, gür sesi ile bağırıp Rıdvan biatı’nı hatırlatarak İslam 

ordusunu tekrar toparladı. 

Akif: Sevgili Peygamberimiz (sav) vefat ettiğinde şok geçirip; "Kim Resûlullah ölü derse, boynunu vururum." 

diyordu. 

 

Hz. Ömer(ra) hakkında kendi aralarında konuşan yukarıdaki siyer sınavı katılımcılarından hangileri doğru 

bilgi vermiştir? 

 

A) Ahmet – Yusuf – Akif 

B) Furkan – Yusuf – Akif 

C) Ahmet – Furkan – Akif 

D) Ahmet – Furkan – Yusuf – Akif 

(Cevap: C sf.58) 

  

 

12. Abdulmuttalib’in, Kâbe duvarının dibinde bulunan minderine kimsenin oturmasına izin vermezken 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın o mindere oturmasına izin vermesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Yaşının küçük olması 

B) Yetim ve öksüz olması 

C) Gelecekte büyük biri olacağına inanması 

D) Bilmeden oturduğunu düşünmesi 

 

(Cevap: C sf.28) 

 

13.   

I. Açlıktan ve susuzluktan şikâyetçi olmamak, 

II. Uygun olmayan hareketlerde bulunmamak, 

III. Yemeklere iştahla saldırmamak, 

IV.  Yemek yerken acele etmemek, 

 

Yukarıdakilerden hangisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın davranışına uygun düşen sofra 

adaplarından birisidir? 

 

A) I ve III  

B) II ve IV  

C) II, III ve IV  

D) I, II, III ve IV 

 

(Cevap: D sf.31) 

 

 



14. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın amcası Ebu Talip’in yanında kaldığı zamanlarda, Ebu Talip’in eşi 

Fatıma O’nunla ilgilenmiş ve kendi çocuklarından ayırmamıştır. Fatıma yaşlanıp vefat ettiğinde 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun için, “…………   …………    ………… “ demiştir. 

 

Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerinden hangisidir? 

 

A) Annemden sonra annem   

B) Allah Rahmet etsin. 

C) Onu çok özleyeceğim.   

D) O benim gönlüme dermandı. 

 

Cevap A 

 

15. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından Yemen’e hem vali hem hâkim hem Kur’an-i Kerim 

öğreticisi hem de zekât memuru olarak görevlendirilen sahabe kimdir? 

 

A) Hz. Ebubekir 

B) Hz. Osman 

C) Muaz b. Cebel 

D) Zübeyr b. Avvam 

 

(Cevap: C sf. 116)                 

 

 

16. Allah’ım! Kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü, ancak sana arz 

eder, sana şikâyet ederim! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği 

çaresizlerin Rabbi sensin. Allah’ım! Huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın 

dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin... Allah’ım! 

Eğer bana karşı azaplı değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları 

göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırım. Senin cemalinin nuruna sığınırım. Bütün karanlıkları parlatan, 

dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu Nur’a sığınırım. Allah’ım! Sen razı olana dek 

affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak senindir.  

 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yukarıdaki duayı ne zaman yapmıştır? 

 

A) Hicret sırasında mağaraya sığındığında   

B) Hüzün yılında 

C) Taif’te üzüm bağına sığındığında    

D) Vefatından önce 

 

(Cevap: C sf. 67)                 

 

 

 

 

 



17. “O, kimseyle arasını bozmaz, kimseye kötü söz söylemezdi. Daima sözünde durur, doğru söz söylerdi. Bu 

özelliğinden dolayı kabilesi O’na ……………………………. derdi.”  

 

Yukarıda boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Resûlullah 

B) Muhammed’ül Emin  

C) Muhammed 

D) Muhammed Mustafa 

(Cevap: B sf.35) 

 

 

18.   

I. Peygamber Efendimizin (sav) doğumu 

II. Peygamber Efendimizin (sav) sütanneye verilmesi 

III. Peygamber Efendimizin (sav) babasının vefatı 

IV. Peygamber Efendimizin (sav) Şam Yolculuğu 

V. Peygamber Efendimizin (sav ) dedesinin vefatı 

 

Yukarıda verilen olayların kronolojik (oluş zamanına göre) sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

 

A) I – III – II – IV – V  

B) I – III – II – V – IV   

C) III – I – II – V – IV  

D) III – I – II – IV – V 

 

(Cevap: C sf.7-34) 

 

 

19. 

 I. Kimseyle çekişmez, çok konuşmaz, faydasız ve boş şeylerle uğraşmazdı. 

II. Şaka yaparken bazen gerçek dışı sözler söyleyebilirdi. 

III. Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından ayıplamaz, kınamazdı. 

IV. Kendi halinde yaşar, toplumdaki kötülükleri umursamayarak Allah' a havale ederdi. 

       

Yukarıdakilerden hangisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahlakı ile ilgili doğru bir bilgi olamaz? 

 

A) Yalnız II 

B) II-III-IV 

C) I-III-IV 

D) II-IV 

 

(Cevap: D sf.35) 

 

 

 



20. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, işkence gören Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesini 

tavsiye etmesinin sebeplerinden biri değildir? 

 

A) Doğruluk ülkesi olması 

B) Geçim sıkıntının yaşanmadığı bir ülke olması 

C) Adil ve halkına iyi davranan bir kralın olması 

D) Mekke’deki sıkıntılardan kurtulmalarını sağlamak 

(Cevap: B sf.56) 

 

 

 

 

21.  Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam; 

I. Devasa ordusuyla Mekke’ye girerken bineğinin üzerinde başı önüne eğik şekilde………….………ile girdi. 

II. Yıllarca kendisine haksızlık yapan Mekke halkını  alanda toplayarak……………………….örneğini gösterdi. 

III. Kabe’nin anahtarını yine eskiden beri bu göreve bakan Osman bin Talha’ya teslim ederek 

…..……………sahibine verdi. 

 

Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 

 

A) tevazu-affetme-emaneti 

B) şefkat-affetme-doğrulukla 

C) gurur-affetme-emaneti 

D) öfke-affetme-doğrulukla 

 

(Cevap: A sf.107) 

 

 

22. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam: “Abdullah b. Cuda’nın evinde yapılan yeminleşmede ben de 

bulundum. Bence o yemin, kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir! Ben, ona İslamiyet devrinde 

bile çağrılsam icabet ederim.” diyerek yapılan bu yeminleşmenin öneminden bahsetmiştir. 

 

I. Mekke’ye gelen yabancılar dâhil olmak üzere zulme ve haksızlığa uğrayan kimse yalnız bırakılmayacak.  

II. Zulme uğrayanın hakkını geri alıncaya kadar onunla birlikte hareket edilecek.  

III. Bundan böyle Mekke’de zulme izin verilmeyecek. 

 

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın da bizzat katıldığı 

yeminleşmenin maddelerindendir? 

 

A) I-II   

B) I-III   

C) II-III   

D) I-II-III 

 

(Cevap: Dsf.36) 

 

 



23.   

I. Gökyüzündeki Ay’ı ikiye ayırması 

II. Kervanın gerisinde kalan merkebin(eşeğin) kervanın önüne geçmesi 

III. Bir bulutun O’nu takip ederek gölgelemesi 

IV. Yemek yedikten sonra yemeğinde hiç eksilmenin olmaması 

 

 Yukarıdakilerden hangileri .  Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam’ın  II. Şam Yolculuğunda ortaya çıkan 

mucizelerdendir? 

 

A) III ve IV  

B) I ve III 

C) II ve IV 

D) Yalnız III 

 

(Cevap: A sf.39) 

 

 

24. Sevgili Peygamberimiz’in (sav) Şam'dan Mekke'ye dönen Kureyşlilerin büyük bir ticaret kervanına baskın 

yaparak el koymak istiyordu. Bu amaçla 300 kişilik bir kuvvetle harekete geçti. 

 

Sevgili Peygamberimiz’in (sav) ticaret kervanını hedef almasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Medine'ye hicretle birlikte fakir düşerek mal ve yiyeceğe çok ihtiyaç duyulması. 

B) Mekkelilerin ekonomisine zarar vererek onları cezalandırma isteği. 

C) O zamanlarda yol keserek kervanları soymanın kahramanlık sayılması. 

D) Kervanı ele geçirerek hicret eden Müslümanların el konulan mallarının karşılığını almak istemesi. 

 

CEVAP: D      SAYFA: 82 

 

 

25. Sakif Kabilesinden bir heyet Medine’ye gelip Müslüman olmak istedi. Fakat bu heyetin bazı şartları vardı.  

Sakif Kabilesinin öne sürdüğü fakat Peygamber Efendimiz’in (sav) kabul etmediği şartları aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Menat putumuza tapmaya devam edip, oruç tutmayacağız. 

B) Lat putumuza tapmaya devam edip, namaz kılmayacağız. 

C) Putlara tapmaya devam edip, zekât vermeyeceğiz. 

D) Müslümanlığı kabul edip, içki içmeye devam edeceğiz. 

(Cevap: B sf.114) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. İlk vahiy geldikten sonra Sevgili Peygamberimiz (sav) ürperdi ve evine döndü. Bir müddet dinlendikten 

sonra Hz. Hatice’ye endişelerini dile getirdi. Hz. Hatice, “Sen hiç üzülme.  Vallahi Allah seni hiçbir zaman 

utandırmaz” deyip Sevgili Peygamberimizin (sav) özelliklerini sayarak onun endişelenmemesi gerektiğini 

söyledi.  

 

Aşağıdakilerinden hangisi Hz. Hatice’nin saydığı Peygamber Efendimiz’e (sav) ait özelliklerden biri değildir? 

 

A) Akrabalarını koruması    

B) Misafiri ağırlaması 

C) Yoksula yardım etmesi    

D) Herkesle kibar konuşması 

(cevap D) 

 

27.  Bedir Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Bedir zaferiyle Kureyş kervanı ele geçirildi ve kervandaki pekçok kişi esir alındı. 

B) Peygamber Efendimiz (sav), savaştan önce müşriklerden öldürülecek olanların vurulacakları yerleri 

gösterdi. 

C) Peygamber Efendimiz'in (sav), amcası Abbas da Müslümanlar tarafından esir alınmıştı. 

D) Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Saad bin Muaz ile görüşüp savaş kararı aldı. 

 

CEVAP: A     SAYFA: 83 

 

 

28. 

SAHABE  ÖZELLİK 

1 Hz. Bilal-i Habeşi (ra) A İlk müslüman azatlı köle 

2 Hz. Osman (ra) B İlk müslüman çocuk 

3 Hz. Zeyd Bin Harise (ra) C İlk müslüman hür erkek 

4 Hz. Ebubekir (ra)  D İlk müslüman köle 

5 Hz. Ali (ra)  

 

Yukarıda verilen sahabe ve özellik eşleşmesinde hangi sahabe ismi eşleşmenin dışında kalır? 

 

A) Hz. Zeyd Bin Harise (ra) 

B) Hz. Osman (ra) 

C) Hz. Ebubekir (ra) 

D) Hz. Bilal-i Habeşi (ra) 

 

(Cevap: B sf.47-48) 

 

 

 

 

 

 

 



29. Henüz 17 yaşında Müslüman olmuştu. Annesi Müslüman oluşuna karşı kendini aç bırakarak öldürmekle 

tehdit etti. Belki böylece oğlu kendisine acır ve Müslüman olmaktan vazgeçerdi. Ancak 17 yaşındaki bu 

Müslüman delikanlı annesine: “Ey Anne! Yüz canın olsa, İslam’ı bırakmam karşılığında tek tek versen, yine de 

İslam’dan ayrılmam. Bundan sonra ister ye ister yeme” dedi. 

 

Yukarıda sözü edilen ve aynı zamanda ilk Müslümanlardan olan bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sad Bin Ebi Vakkas (ra) 

B) Talha Bin Ubeydullah (ra) 

C) Zübeyir Bin Avvam (ra) 

D) Abdurrahman Bin Avf (ra) 

 

(Cevap: A sf.48) 

 

 

30. Peygamber Efendimiz (sav), Allahu Teâlâ’dan aldığı emir üzerine etrafındaki insanları İslam dinine davet 

etmeye başladı.  Peygamber Efendimiz ’in (sav) en yakın arkadaşlarından olan Hz. Ebubekir de bu davete 

icabet edip Müslüman olanlardandı. Hz. Ebubekir Müslüman olduktan sonra onun gayretleri, birçok insanın 

da Müslüman olmasına vesile oldu. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir’in gayretleri sonucunda Müslüman olanlardan biri değildir?  

 

A) Talha bin Ubeydullah 

B) Ebu Ubeyde bin cerrah 

C) Zübeyr bin Avvam 

D) Sad bin Ebi Vakkas  

 

(Cevap: B sf.48) 

SORU İPTAL BAŞKA KAYNAKLARDA EBU UBEYDE BİN CERRAH TA OLDUĞUNDAN 

 

 

31.  “Allah beni yaratırken babama sormadı ki ben de ona iman etmek için kendisine danışayım” diyerek 

kelime-i şehadet getirip Müslüman olan sahabe kimdir? 

 

A) Ali b. Ebu Talip                                       

B) Zeyd b. Harise            

C) Osman b. Affan                                      

D) Sad B. Ebi Vakkas 

 

(Cevap: A sf.48) 

 

 

 

 

 

 



32. Peygamber Efendimiz (sav) akrabalarını toplayarak; "Vallahi siz, uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, 

uykudan uyandığınız gibi de diriltilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin 

karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bu da, ya devamlı cennette veya temelli 

cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum ilk kimseler sizlersiniz." diyerek, İslam’a 

davet görevini yerine getiriyordu. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu davetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? 

 

A) Bu davetin muhatapları özelde akrabaları, genelde ise kıyamete kadar gelecek insanlardır. 

B) Akrabalarımıza önem vermeli, İslam’ı yaşamaları için çaba içerisinde olmalıyız. 

C) Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan akrabalarımızla ilişkimizi kesmeliyiz.  

D) İnsanları İslam’ı yaşamaya en güzel yöntemlerle (hikmetle), en güzel sözlerle davet etmeli, Peygamber 

Efendimiz’i (sav) örnek almalıyız. 

 

(Cevap: C sf.51) 

 

 

33.   

– Ey Kureyş Topluluğu! Size şu dağın arkasında baskın yapmak isteyen düşman atlıların olduğunu söylesem, 

bana inanır mısınız? 

– Evet! Seni tasdik edip doğrularız. Şimdiye kadar sende doğruluktan başka bir şey görmedik. 

 

Peygamber Efendimiz (sav) ile Mekke halkı arasında geçen yukarıdaki diyalog onun hangi özelliği ile daha 

çok ilgilidir? 

 

A) Zeki olması                                              

B) Güvenilir olması        

C) Cesur olması                                            

D) Kararlı olması 

 

(Cevap: B sf.51) 

 

 

34. Peygamber Efendimiz (sav), durmaksızın İslam’ı anlatıyor ve bunun neticesinde ise İslam’a girenler de 

çoğalıyordu. Buna karşılık müşrikler de Peygamber Efendimiz’in (sav) bu davetini durdurmak istiyor ve çaba 

sarf ediyorlardı. Nitekim müşriklerden Utbe bin Rebia Sevgili Peygamber Efendimiz’e (sav) gidip bazı 

tekliflerde bulunur.  Peygamberimiz Efendimiz (sav)de onun tekliflerini dinledikten sonra ona Fussilet 

Suresi’ni okuyarak cevap verir.  

 

Utbe bin Rebia’nın yapmış olduğu teklifler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

  

A) Mekke’nin zengini yapmak - Mekke’nin başkanı yapmak - Hasta ise tedavi etmek  

B) Mekke’nin lideri yapmak -  Kabe’nin sorumlusu yapmak - Mekkenin en güzel kızıyla evlendirmek 

C) Mekke’nin lideri yapmak - Mekkenin ticaret başkanı yapmak – Her sorunda onu hakem yapmak 

D) Mekke’nin zengini yapmak - Kabe’nin sorumlusu yapmak - Hasta ise tedavi ettirmek 

 

Cevap: A 



35. Peygamber Efendimiz (sav), İslam’ı yaymak için durmadan yorulmadan çalışıyordu. Mekke’de kurulan 

çadırları dahi tek tek dolaşıp İslam’ı anlatıyordu. Müşriklerden biri de bu daveti engellemek için Peygamber 

Efendimiz’in (sav)çıktığı çadırlara girip onları vazgeçirmeye çalışıyordu. 

 

Bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimiz’e (sav) engel olmaya çalışan kalbi kararmış bu müşrik kimdir? 

 

A) Ebu Cehil   

B) Velid bin Muğire   

C) As bin Vail   

D) Ebu Leheb 

(Cevap: D sf.67) 

 

36. Müşrikler, Peygamber Efendimiz’e (sav) ve O’na uyan müslümanlara işkencelerin bir fayda vermediğini 

anlayınca onları bu şekilde dinlerinden döndüremeyeceklerini anladılar. Ebu Talib’e gelerek yeğeninin bu 

davadan vazgeçmesini söylediler. Ebu Talip durumu Peygamber Efendimiz’e (sav) söyleyince, Peygamber 

Efendimiz (sav), “Bir elime güneşi diğer elime ayı verseniz yine davamdan vazgeçmem” diyerek cevap 

vermiştir.  

 

Peygamber Efendimiz’in (sav), altı çizili söz ile kastettiği şey aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bu davadan vazgeçmesinin imkansız olduğunu belirtmiştir. 

B) Anne ve babası dirilip gelse dahi onların dinine uymayacağını belirtmiştir. 

C) Dünyanın en değerli iki hazinesini istemiştir. 

D) Müşrikleri mucizeleri ile korkutacağını belirtmiştir. 

(Cevap: A sf.) 

 

 

37. Müşrikler İslam davetinin insanlar arasında hızla yayıldığını görünce bir araya gelerek Peygamber 

Efendimiz’i (sav) insanlara kötülemek için ona bazı isimleri takma konusunda anlaştılar.  

 

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?  

 

A) Yalancı  

B) Şair 

C) Mecnun  

D) Kâhin 

(Cevap: A sf.55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Peygamber Efendimiz’in (sav) süt anneye verilişinde Abdulmüttalip ile Peygamberimiz’in (sav) süt 

annesi arasında bir konuşma geçer:                                                                                                                  

     -Sen kimsin ey kadın?                                                                                                                                                 

     -Ben Sadoğullarından bir kadınım.  

     -İsmin nedir?                                                                                                                  

     -Halime                                                                                                                                                                

     -Ne güzel! Ne güzel! Sad (………………………………) ve hilim (………………………………) iki güzel özelliktir. Dünyanın 

hayrı ahiretin izzeti ve şerefi bu iki özelliktir. Ey Halime! Benim yanımda yetim bir torunum var. O’nu 

kabilenden bazı kadınlara emzirmeleri için teklif ettim, kabul etmediler. Onu emzirmeye kabul etmez misin? 

Belki onun sebebiyle (……………………………….) kavuşursun. 

 

Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Huzurlu – iyi kalplilik – şan ve şerefe 

B) Mutluluk – yumuşaklık – bolluk ve bereket 

C) Güçlü – onurlu – zenginlik ve izzete 

D) Mutluluk – huzurlu – bolluk ve izzete 

(Cevap: B sf.18) 

 

39. Güreşçi ve aynı zamanda iyi bir avcıydı. Bir gün av dönüşünde, bir cariye ona ……………………’in Sevgili 

Peygamberimiz’e (sav) yaptığı hakaretleri anlattı. ……………………….. çok öfkelendi. Akrabalık damarları 

kabarmış bir şekilde Ka’be’nin yanına gitti. Sert ağaçtan yapılmış olan yayını, olanca gücüyle kaldırıp başına 

sertçe vurup kanattı ve “ Sen misin Yeğenime sövüp sayan? İşte ben de O’nun dinindenim. O’nun 

söylediklerini söylüyorum. Gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap!” diyerek meydan okudu. 

 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Ebu Leheb – Hz. Hamza  

B) Ebu Cehil – Hz. Ömer  

C) Ebu Cehil – Hz. Hamza  

D) Ebu Lehep – Hz. Ömer  

 (Cevap: C sf.57) 

 

40.       

I. Ümmü Eymen  a. Annesinin sütü olmadığında emziren   

II. Şifa Hatun  b. Dadısı 

III. Süveybe Hatun  c. Ebesi 
 

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin doğru eşleştirildiği seçenek 

aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) I-c, II-d, III-b 

B) I-a, II-b, III-c 

C) I-b, II-a, III-c 

D) I-d, II-b, III-a 

(Cevap: C sf.25 

CEVAP ŞIKLARINDA DOĞRU CEVAP OLMADIINDAN )İPTAL EDİLMİŞTİR. 



41. 

1. 
"Senin gördüğün, Musa Peygambere yüce Allah’ın gönderdiği Namus-u 

Ekber(Cebrail)’dir. Keşke kavmin seni Mekke'den çıkaracağı zaman seninle beraber 
olsaydım." 

 

2. 

"O ağacın altında şimdiye kadar peygamberden başka kimse oturmamıştır." 
- Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır?" 

Meysere’den evet cevabını alınca, teşhisini kesinleştirdi: 
- O, peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur." 

 

  

Sevgili Peygamberimiz (sav)   hakkında bilgi sahibi olan ve onu tanıyan, yukarıdaki konuşmaları yapan iki 

kişi sırasıyla kimlerdir? 

 1.Kişi 2.Kişi 

A) Varaka bin Nevfel  Rahip Nastura 

B) Rahip Bahira  Rahip Nastura 

C) Ebu Talib Rahip Bahira 

D) Varaka bin Nevfel  Rahip Bahira 

Sayfa 39, 45         Cevap A 

 

42.  (I) Müslümanların sayısı Mekke’de günden güne artsa da müşriklerin baskı ve işkenceleri son 

bulmuyordu. (II) Habeşistan’a hicret eden müslümanların orada mutlu olduğunu duyan 80-100 kişilik bir grup 

Cafer b. Ebu Talip başkanlığında ikinci Habeşistan Hicreti’ni yaptı. (III) Bu durumdan rahatsız olan müşrikler 

Habeşistan kralından onları ülkeye almamasını istemek için Amr b. As’ı Habeşistan’a gönderdiler. (IV) Amr b. 

As, elinde birçok hediye ile gitmişti. (V) Bu hediyelerden memnun olan kral, müslümanları Habeşistan’dan 

çıkardı. 

 

Yukarıda Habeşistan Hicreti ile ilgili verilen cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) II                           

B) III                             

C) IV                          

D) V  

(Cevap: D sf.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43.  Aşağıdaki listede, bir okuldaki Sevgili Peygamberimiz’in (sav)  hayatının anlatılacağı bir etkinlikte görev 

alacak öğrencilerin isimleri verilmiştir. 

 

No Adı Sınıfı 

1. Amine  6-A 

2. İbrahim 7-B 

3. Hüseyin 6-A 

4. Enes 8-A 

5. Şeyma 7-C 

6. Kâsım 7-B 

7. Ömer 6-B 

8. Ümmü Gülsüm 6-A 

9. Abdullah 8-C 

10. Halime 6-B 

11. Talip  7-C 

12. Zeynep 8-B 

 

Buna göre, listede Sevgili Peygamberimiz’in (sav)  çocuklarıyla aynı isme sahip kaç öğrenci vardır? 

 

A) 3            

B) 4            

C) 5               

D) 7 

 

Sayfa 42    cevap C 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, Muttaliboğulları ve Haşimoğulları’na uyguladığı boykotun 

kararlarından değildir? 

 

A) Sevgili Peygamberimiz’i (sav)  teslim edilinceye kadar onlardan ne kız alınacak ne de onlara kız verilecek. 

B) Peygamberlik davasından vazgeçtiği takdirde boykot kaldırılacak. 

C) Onlardan hiç bir şey satın alınmayacak ve onlara hiçbir şey satılmayacak. 

D) Onlarla görüşülmeyecek, konuşulmayacak, evlerine gidilmeyecek, onlara acınmayacak ve barış teklifleri 

asla kabul edilmeyecek 

 

(Cevap: B sf.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45.   

1. Mektup getiren elçiyi kötü karşılayan İran kralı Perviz ibni Hürmüz 

2. Sevgili Peygamberimiz (sav) öldükten sonra onun yerine geçmek şartıyla müslüman olacağını söyleyen 

Yemame hükümdarı Hevze bin Malik 

3. Bi’ri Maune ve Reci Faciası’na sebep olan kabileler 

4. Taif Kuşatması’nda 14 müslümanın şehit olmasına sebep olan Sakif kabilesi 

5. Taif’te kendisini taşlayan Taifliler 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri Sevgili Peygamberimiz’in (sav)  bedduasına uğramıştır? 

 

A) 1, 3 ve 4 

B) 2, 3 ve 4 

C) 3, 4 ve 5 

D) 1, 2 ve 3 

 

Sayfa 67, 88, 98, 110  Cevap D) 

 

 

46. Sevgili Peygamberimiz’in (sav)  “İnsanlar beni inkâr ettiği zaman, o bana inandı. İnsanlar beni 

yalanladığı zaman, o beni doğruladı. İnsanlar beni mahrum ettiği zaman, o beni malına ortak etti…” 

diyerek hep hayırla andığı kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Dedesi Abdulmuttalip 

B) Amcası Ebu Talip 

C) Sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekir 

D) Hanımı Hz. Hatice 

Cevap D 

 

47. Sevgili Peygamberimiz’in(sav) kabilesine uygulanan boykot yıllarıydı. 

Aralarında Velid Bin Muğire ve Ebu Cehil’in de bulunduğu bir grup azılı 

müşrik, Sevgili Peygamberimiz’e (sav) gelerek, Ay’ı ikiye yarması 

karşılığında kendisine iman edecekleri sözünü verdiler. Allah’ın 

yardımı ile Sevgili Peygamberimiz (sav) parmağını havaya kaldırdı ve 

Allah’ın izniyle ay iki parçaya ayrıldı. Bu mucize karşısında azgın 

müşrikler yine iman etmeyip “Bu da Muhammed’in (sav) 

sihirlerinden biridir” dediler. 

 

Verilen metne göre; 

I. Mucizeler birçok müşriğin iman etmesine vesile olmuştur. 

II. Müşrikler sözlerinde durmamışlardır. 

III. Allah, peygamberlerin her isteğini yerine getirir. 

IV. Sevgili Peygamberimiz (sav)  müşriklerin sözüne güvenmiştir. 

 

Yukarıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir ? 

 

A) Yalnız II B) II – III C) II – IV D) I – II – III  

(Cevap: A sf.64) 



48. Peygamberliğin 10. yılında Hz. Hatice ve Ebu Talip art 

arda vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz’in (sav) 

Mekkeli müşriklerden kaynaklı büyük sıkıntılar da yaşadığı 

bu yıla daha sonraları ne adı verilmiştir? 

 

A) Vefat Yılı 

B) Boykot Yılı 

C) Hüzün Yılı 

D) Hicret Yılı  

(Cevap: C sf.66) 

 

 

49. (I) Peygamber Efendimiz (sav) amcası Abdulmuttalib’in vefatından sonra destek bulmak amacıyla Taife 

gitti. (II) Beraberinde Zeyd b. Harise de vardı. (III) Taifliler, Peygamber Efendimiz’in (sav) davetine karşı gelip 

onu taşlattılar. (IV) Peygamber Efendimiz (sav), Umeyye ve Kuteybe adında iki kardeşin üzüm bağlarına 

sığındı. (V) Orada kendilerine üzüm ikram eden Addas adındaki Kapadokyalı bir kölenin Müslüman olmasına 

vesile oldu. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) Taif yolculuğu ile ilgili yukarıda verilen bilgi cümlelerinin kaç tanesinde 

yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) 1                         

B) 2                           

C) 3                       

D) 4 

(Cevap: C sf.67) 

 

50. Münafıklar katılmamak için bahaneler uydurdular. Yol uzak, mevsim sıcaktı. Sevgili Peygamberimiz (sav), 

yalnız güçlü bir bineği olanların iştirak edebileceğini söyledi. Orduyla gitmek için can atan, ancak fakir 

olduklarından dolayı binek bulamayan bazı sahabeler, sefer öncesi Sevgili Peygamberimiz’e (sav), giderek 

durumlarını arz ettiler. Sevgili Peygamberimiz (sav), ise kendilerine binek temin edemediğini söyledi. Buna 

son derece üzülen ve oradan ağlayarak ayrılan, Kuran’da “kendilerinde günah olmayanlar” ve “bukkâîn 

(ağlayanlar)” diye anılan bu sahabeler hakkında şu ayet nâzil oldu:  
 

“Kendilerine binek temin etmen için sana geldiklerinde, ‘size binek bulamıyorum’ dediğin zaman, Allah 

yolunda harcayacak bir şeye sahip olamadıkları için üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönenlere de 

sorumluluk yoktur” (et-Tevbe 9/92). 

 

Yukarıdaki metinde bahsedilen gaza aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tebük Gazası 

B) Huneyn Gazası 

C) Mute Gazası 

D) Hendek Gazası 

 

 Sayfa 113       Cevap A 

 

 



51. Sevgili Peygamberimiz (sav), İsra ve Miraç olayını müşriklere anlattığında kalbi kararmış o insanlar Sevgili 

Peygamberimiz’e (sav), inanmadılar ve bu olayı İslam’a zarar verecek bir fırsat olarak kullanmaya kalktılar. 

Asıl amaçları İlk müslümanlardan olan Hz. Ebu Bekir’i dininden döndürmek olan müşrikler, Hz. Ebu Bekir’in 

yanına giderek Sevgili Peygamberimiz’in (sav), miraç olayı ile ilgili anlattığı şeyleri kendisine anlattılar.  

 

Hz. Ebu Bekir anlatılanları dinledikten sonra müşriklere aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir? 

 

A) Kininizle şaşkına dönmüşsünüz.   

B) Bunca mucizeyi neden akletmezsiniz? 

C) Amacınız doğruyu öğrenmek mi, beni saptırmak mı?    

D) O bunu söylediyse muhakkak doğrudur. 

 

(Cevap D) 

 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşmasında geçen maddelerden biri değildir? 

 

A) On yıl süreyle Müslümanlar ve Kureyş müşrikleri savaşmayacak.  

B) Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi tavaf etmeyip gelecek sene umrelerini yapacak. 

C) Müslümanlar veya Kureyşliler diğer kabileleri himayelerine alamayacak. 

D) Kureyş’ten biri, Medine’ye Müslüman olarak sığınırsa geri verilecek, Müslümanlardan Kureyş’e sığınan 

olursa geri verilmeyecek. 

(Cevap: C sf.95) 

 

 

53. 

– Hırsızlık yapmamak 

– Hiç kimseye iftira etmemek 

– Kız çocuklarını öldürmemek 

– Hiçbir hayırlı işe karşı olmamak 

– Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak 

 

Yukarıdaki hususlarda Sevgili Peygamberimiz’e (sav),  söz verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) I. Akabe Biatı 

B) II. Akabe Biatı 

C) Rıdvan Biatı 

D) Hudeybiye Barışı 

 

(Cevap A sf. 72) 

 

 

 

 

 

 



54. Birinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanlar, kendilerine imamlık yapmak ve Kur’an’ı Kerim’i okuyup 

öğretmek için bir “Öğretmen” istediler. Sevgili Peygamberimiz (sav), Medine’ye Mus’ab bin Umeyri gönderdi. 

Mus’ab Medine’de görevlendirilen “ilk öğretmen” oldu. Hz. Mus’ab Medinelilere hem Kur’an’ı öğretiyor, 

hem de Medine halkını İslam’a davet ediyordu. Mus’ab bin Umeyr sabırlı, hoşgörülü güler yüzlü bir 

Müslümandı. Medine’deki üstün gayreti ile birçok kişi müslüman oldu. 

 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 

 

A) İslam eğitime çok büyük önem vermiştir. 

B) Mus’ab bin Umeyr verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdi. 

C) Mus’ab bin Umeyr güçlü bir hafızaya sahip olup Kur’an hafızı idi. 

D) Mus’ab bin Umeyr İslam tarihine ilk öğretmen olarak geçmiştir. 

(Cevap: C sf.72)  

 

55.  

 

 

 

 

 

 

Mekke döneminde gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik (oluş zamanına göre) sıralanışı aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) II-III-IV-I-V 

B) III-II-IV-I-V 

C) III-II-I-V-IV 

D) III-II-I-IV-V 

(Cevap: D) 

 

56. Üseyd bin Hudayr, kuyu başındaki Hz. Mus'ab ve arkadaşlarının yanına geldi. Çok hiddetli ve kızgındı. 

Karşılarına, elindeki bir mızrakla dikildi. Hz. Mus'ab'a: “Siz buraya niye geldiniz? Zayıflarımızın inançlarını 

bozmak için mi?” dedi. Hz. Musab'ı Medine'den ayrılması için tehdit etti. Hz. Mus'ab ise: “Biraz dur hele, 

otur! Söyleyeceklerimi dinle. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen yüz çevirirsin.” diyerek yumuşakça 

davrandı. Bu tavır üzerine Üseyd yumuşadı. Hz. Mus'ab ona Kur'ân'dan ayetler okudu, İslâm'ı anlattı. Yüce 

Allah'ın izniyle Üseyd'in kalbine, İslâm'ın sevgisi girip müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra şunu 

söyledi: “Ben gidip size birini göndereceğim. Eğer o da müslüman olursa, bu memlekette iman etmeyen hiç 

kimse kalmaz”…  

 

Useyd bin Hudayr’ın bahsettiği ve gerçekten de müslüman olup bütün kavminin de müslüman olmasını 

sağlayan bu sahabe kimdir? 

 

A) Sad bin Ubade 

B) Sad bin Muaz 

C) Esa’d bin Zürare 

D) Ebu Eyyup el-Ensari 

 (Cevap: B sf.73) 



57. Sevgili Peygamberimiz (sav),  Medine’ye  hicret ettiğinde Ebu Eyyup el-Ensari’nin evinde misafir olarak 

kaldı. Bu misafirliği esnasında Resulullah’ı ziyarete geliyorlardı. Bu ziyarete gelen  Yahudilerin meşhur 

alimlerinden biri de ………………………………………………………. idi. “……………………………………………………………………...” 

dedi ve iman etti.                                                                                                                 

 

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Huyey bin Ahtap – “Bu yüz doğrudan başka bir şey söylemez.” 

B) Abdullah bin Selam – “Bu yüz yalancı yüzü değildir.” 

C) Huyey bin Ahtab – “Bu yüz rüyada bana gösterilen yüzdür.” 

D) Abdullah bin Selam –“ Bu yüz Hz. Musa’nın nurunu taşıyor.” 

 

 (Cevap B sf. 77) 

 

 

58. Sevgili Peygamberimiz (sav) ile Hz. Ebubekir (ra) Medine’ye hicret ederken, birçok mucize ile Allah 

tarafından korundular. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu durumu bildiği halde farklı yollar deneyerek arkalarına 

takılan müşriklerden gizlenmeye çalıştı. Örneğin, yola çıkarken Medine’nin tersi istikametinde gitti, gece 

yolculuğunu tercih etti ve arkalarında bıraktıkları izleri sildirdi.  

 

Yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Sevgili Peygamberimiz (sav), Allah tarafından korunduğunu bildiği için rahat davranmıştır. 

B) Allah, Sevgili Peygamberimiz (sav), tehlikelere karşı korumuştur. 

C) Sevgili Peygamberimiz (sav), tehlikelere karşı tedbirli davranmıştır. 

D) Müşrikler Sevgili Peygamberimiz (sav), düşmanlığını sürdürmüştür. 

(Cevap: A sf.75-76) 

 

 

59. Medine’ye hicret eden sahabelere “Muhacir”, onlara kucak açıp yardım eden Medineli Müslümanlara da 

“Ensar” yani ‘Yardımcılar’ denildi. Ensar, muhacirlerle evlerini, tarla, bağ ve bahçelerini, günlük yemeklerine 

kadar paylaştılar. Sevgili Peygamberimiz (sav) de ensar ve muhacirleri tek tek kardeş yaptı. Tarihe “Ensar-

Muhacir Kardeşliği” olarak geçen olay tüm Müslümanlara örneklik teşkil etmektedir. Günümüzde de 

vatanlarından zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan Müslüman kardeşlerimiz bulunmaktadır. Sığındıkları 

ülkelerde onlara yardım etmek de orada bulunan Müslümanların görevidir. Örneğin sınır komşumuz olan 

Suriye’den ülkemize göç etmek zorunda kalanlara, Türkiye’deki Müslümanların yardım etmesi 

gerekmektedir. Böylece Suriye’den gelen Müslümanlar “Muhacir” olurken, onlara yardım edecek olan 

Türkiyeli Müslümanlar da “Ensar” olacaktır. 

 

Yukarıdaki metinde anlatılan “Ensar-Muhacir Kardeşliği” ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Mekke’den zorunlu olarak göç edenlerin ihtiyaçları giderilmiş oldu. 

B) Ensar, muhacir kardeşlerine bedeli daha sonra ödenmek üzere maddi yardımda bulundular. 

C) “Ensar-Muhacir Kardeşliği” günümüze kadar ulaşmış bir örnek olaydır. 

D) Günümüzde de “Ensar-Muhacir” sayılabilecek Müslümanlar bulunmaktadır. 

(Cevap: B sf.79) 

 



60. İslam’ın Medine’ye hicretten önceki dönemine Mekke Dönemi, hicretten sonraki dönemine ise Medine 

Dönemi denir. 

 

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Mekke Dönemi’nde farz kılınmıştır? 

 

A)   B)   C)   D) 

 

 

  

 

(Cevap: A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


