
1. Peygamber Efendimiz’in (sav) evini ziyaret eden bir grup sahabi Peygamber Efendimiz’in (sav) ibadetlerini 

öğrendikten sonra içlerinden biri şöyle dedi: ”Hayatım boyunca her gece namaz kılacağım”, ikincisi: 

“Hayatım boyunca her gün oruç tutacağım” dedi. Üçüncüsü ise: “Kadınları ebediyyen terk edip onlarla 

temas etmeyeceğim” dedi. 

 

Peygamber Efendimiz (sav)  bu üç sahabinin sözlerine nasıl bir karşılık vermiştir? 

 

A) Onları bütün Müslümanlara örnek göstermiştir. 

B) Onları cennet ile müjdelemiştir. 

C) Böyle yaparlarsa sünnetinden yüz çevirmiş olacaklarını söylemiştir. 

D) Onların buna güç yetiremeyeceğini, heyecana kapıldıklarını söylemiştir. 

E) Kim dünyayı terk ederse ahiret yurdunun ona saadet olacağını söylemiştir. 

CEVAP:  C               SAYFA: 

 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önceki hayatlarında köle olan sahabeler birlikte verilmiştir? 

 

A) Mersed bin Ebu Mersed – Zeyd bin Desinne – Bilal-i Habeşi  

B)  Selman-ı Farisi – Bilal-i Habeşi – Huzeyfe bin Yeman 

C) Bilal-i Habeşi – Süheyb bin Sinan – Abdullah bin Mesud 

D) Selman-ı Farisi – Süheyb bin Sinan – Ebu Hureyre 

E) Selman-ı Farisi – Bilal-i Habeşi – Süheyb bin Sinan  

DOĞRU CEVAP E 

 

3. Yüce dinimiz insanlar arasındaki sosyal ilişkilere, kardeşliği, sevgi ve samimiyeti geliştiren davranışların 

toplumda yerleşmesine büyük bir önem vermiştir.“ ……..(I)……… ki kalplerdeki kin gitsin, ………(II)………. ki 

birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.” hadisinde bu işler sevgi, barış ve dostluk belirtisi 

olduğu için özellikle teşvik ve tavsiye edilmiştir. Bunlar iyi niyetin, sevgi ve nezaketin Müslüman toplumda 

yaygınlık kazanmasını sağlayan gönüllü ve sembolik hareketlerdir ve sosyal hayata kalite getiren 

davranışlardır.  

 

Yukarıda belirtilen boşluklara kutucuklarda verilen ifadelerden hangileri getirilmelidir? 

 

 I II 

A) Musafaha edin selamlaşın 

B) Selamlaşın hediyeleşin 

C) Musafaha edin hediyeleşin 

D) Gıybet etmeyin selamlaşın 

E) Cemaate devam edin hediyeleşin 

Sayfa 200 Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 



4. Hz. Hüseyin (ra) babasına Peygamber Efendimiz’in (sav) ahlakını sorduğunda, Hz. Ali(ra)  “Peygamber 

Efendimiz (sav) in üç şeyi kendisinden uzaklaştırdığını” belirtmiştir. 
 

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu üç şey birlikte verilmiştir? 

 

A) Çok fazla konuşma – Çok yemek yeme – Çok gülme      

B) Kahkaha ile gülme – Kötülüğe kötülükle karşılık verme – Çok uyuma               

C) Çok uyuma – Çok gülme – Çok fazla konuşma                    

D) Çok fazla konuşma – Kötülüğe kötülükle karşılık verme – Kahkaha ile gülme 

E)  Tartışma ve çekişme – Çok fazla konuşma – Boş işlerle uğraşma 

SAYFA 34 CEVAP E 

 

5. Peygamber Efendimiz (sav) genellikle sade elbiselerden istifade ederdi. Fakat bazı zamanlarda biraz 

daha resmi tarzda elbiseler giyerdi. Buna göre; 

I- Cuma günleri 

II- Bayram günleri 

III- Evlendikleri gün 

IV- Elçilerin, huzuruna çıktıkları gün 

V- Savaş için çıktıkları gün 
 

 Yukarıda verilen hangi günlerde Peygamber Efendimiz’in (sav)  bu şekilde giyindiği söylenebilir? 

 

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

SAYFA 74 CEVAP E 

 

6. Yüce Allah’ın, insanoğluna gönderdiği son peygamber Hz. Muhammed (sav)  peygamberliğinin ilk 

gününden son gününe dek ümmetini hep doğru olana yönlendirmiş ve onlara tavsiyeler vermiştir.  

Peygamber efendimizin eşi Ümmü Habibe(r.anha)’dan rivayet edilen hadise göre Hz. Muhammed’in (sav) 

ömrünün son anlarında verdiği öğüdün içeriğinde hangi iki önemli konuya dikkat çekilmiştir? 

 

A) Namaz ve aile hukuku 

B) Namaz ve komşuluk hakları 

C) Namaz ve kölelerin hakları  

D) Namaz ve kardeşlik 

E) Namaz ve mal biriktirme 

DOĞRU CEVAP C 

 

7. Peygamber Efendimiz (sav)  Vefatına Yakın; “Ey İnsanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam işte sırtım gelsin 

vursun; kimin benden alacağı varsa işte malım, gelsin alsın. Bana en yakın olan dostum, burada benden 

hakkını isteyen veya gönül hoşnutluğu ile helal edendir. Ben Rabbime yüz akıyla kavuşmayı umuyorum.” 

buyurdu. 
 

Buna göre Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 

 

A) Allah’a karşı mahcup olmak istememiştir. 

B) Hak ve hukuka her zaman dikkat etmiştir. 

C) Mallarını arkadaşlarına dağıtmak istemiştir. 

D) Helalleşme konusunda insanlara örnek olmuştur. 

E) Rabbinin huzuruna kul hakkı ile çıkmak istememiştir. 

DOĞRU CEVAP C 



8. Peygamber Efendimiz’in (sav)  ahlakıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  

 

A) Bir tarafa bakarken bedeninin bütünüyle dönerdi, yürüdüğünde ayaklarını canlı bir şekilde kaldırırdı. 

B) Sahabe ahiretle ilgili konuştuğunda o da ahiretle ilgili konuşur, yemek hakkında konuştuklarında onların 

sözlerine katılırdı. 

C) Dünya işleri için kızmazdı fakat bir hak çiğnendiğinde ona karşılık vermedikçe öfkesinin önüne hiçbir şey 

geçmezdi. 

D) İki iş arasında tercih etmesi gerektiğinde asla kolayı seçmez, zor olana talip olurdu. 

E) Kimsenin ayıplarını ortaya çıkarmaz, onurlarını çiğnemez ve sevap ümidi olan sözler söylerdi. 

 

DOĞRU CEVAP D 

 

9. 

-Allah Teala’nın korkusundan dolayı günahtan ve ahlaka aykırı şeylerden uzak durmak 

-Kişiliğin gereğini hakkı ile koruma, hafif meşrep olmama, temkinli ve ağır başlı davranmak 

-Cömertçe dağıtma ve kendine tercih etmek, başkasının faydası için fedakarlıkta bulunmak 

-Herkesin hakkına riayet etme, zulümden kaçınarak doğru hüküm vermek 

 

Yukarıda verilenler arasında aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır? 

 

A) Vakar B) İsar   C) Haya  D) Adalet  E) Cesaret 

 

DOĞRU CEVAP E 

 

10. 

-Taif heyeti elçilerinin içinde Medine’ye gelerek canını kurtaran ve iman edip affedilen 

-Peygamber Efendimiz (sav) ile görüşmeye geldiğinde bir kralla karşılaşacağını sanan fakat böyle bir durumla 

karşılaşmadım diyen 

-Peygamber Efendimiz’e (sav) “Bana su getir” diyerek diğer sahabeleri şaşkınlık içinde bırakan 

-Peygamber Efendimiz (sav)  hakkında “Sağ olup benden esirleri isteseydi fidye istemeden hepsini serbest 

bırakırdım” dediği kişi 

 

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki seçeneklerde verilenlerle eşleştiğinde hangi seçenek boşta kalır? 

 

A) Safvan bin Ümeyye 

B) Mut’im bin Adiy 

C) Adiy bin Hatim 

D) Vahşi 

E) Ümmü Eymen 

 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

 

 

 

 



11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) ibadet yaşamı ile ilgili örnek olarak 

verilemez? 

 

A) “Geçmiş ve gelecek günahlarınız bağışlandı. Niçin o kadar çok ibadet ediyorsunuz?” diyenlere; “Rabbime 

şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap vermiştir. 

B) Gece namazını hep ayakta kılardı, yaşlanınca oturarak kılardı. Kimi zaman Bakara, Ali İmran gibi uzun 

süreleri okurdu. 

C) Kendisine Kur’an nazil olduğundan dolayı, Kur’an’ı başkasından dinlemez, kendisi okurdu. 

D) Pazartesi ve Perşembe günleri nafile oruçları tutardı. 

E) Bütün vakitlerinde zikir halindeydi. Cehennemden ve bazı fitnelerden Allah’a sığınırdı. 

 

DOĞRU CEVAP C 

 

12. Hz. Fatıma’nın küçük çocukları vardı. Ayrıca uzak yerden su getiriyor, el değirmeniyle buğday 

öğütüyordu. Bundan dolayı omzu yaralanmıştı. Babasından kendisine yardımcı vermesini istedi. Peygamber 

Efendimiz (sav) bir defasında “Ashabı Suffe’nin sorunlarını çözmek için”, bir defasında da “Bedir şehitleri 

yetimlerinin sorunlarına çözüm bulmak istediğini” söyleyerek çok sevdiği kızı Hz. Fatıma’nın isteğini yerine 

getirmez. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen paragraftan çıkarılamaz? 

 

A) Peygamber Efendimiz (sav)  şehitlerin emanetine sahip çıkmıştır. 

B) Peygamber Efendimiz (sav) ihtiyaçları öncelik sırasına göre hallederdi. 

C) Peygamber Efendimiz (sav), kızı Fatıma’nın hiçbir isteğine olumlu cevap vermemiştir. 

D) Peygamber Efendimiz (sav), ilim sahiplerine çok değer verirdi. 

E) Peygamber Efendimiz (sav), yakınlarına ayrıcalık tanımamıştır. 

 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) göstermiş olduğu edep ve nezaket 

davranışlarından biri değildir? 

 

A) Birisi konuşunca yüzünü başka tarafa çevirmezdi. 

B) Davet ettiği kimseler gitme vakitleri yaklaştığında bunu doğrudan onlara hissettirirdi. 

C) Namaz kılarken biri gelip oturduğunda namazı kısa tutar, neler istediğini sorardı. 

D) Uzak diyarlardan gelen, ailelerinden uzak kalan Müslümanların Medine’de fazla kalmasına müsaade 

etmezdi. 

E) Birinin sıkıntı içinde olduğunu gördüğünde yanına gider ve sorunlarıyla ilgilenirdi. 

 

CEVAP:  B            SAYFA: 47,54 

 

 

 

 

 



14. Umretü'l-Kaza'da Peygamber Efendimiz’in (sav) gösterdiği büyük olgunluk ve sözündeki sadakatinden 

dolayı etkilenip Müslüman olduğunu ifade eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Süheyl bin Amr 

B) Sad bin Ubade 

C) Malik bin Huvayris 

D) Hüveyib bin Abduluzza 

E) Abdullah bin Amr 

CEVAP: D             SAYFA: 

 

 

15. Günümüzde Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatını, özellikle de ahlakını öğrenip uygulamak ve 

hayatımızı bu çerçevede şekillendirmek Müslümanlar için bir zorunluluk halini almıştır. 

Buna göre; 

I. Ahlaksızlık ve iffetsizliğin yaygınlaşması 

II. Müslümanların müfsid kültürlerin saldırılarına maruz kalmaları 

III. Müslümanların sayıca az olmaları 

 

durumlarından hangisi veya hangileri bu zorunluluğun nedenleri arasında yer almaz? 

 

A) Yalnız II         

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) Yalnız I 

CEVAP: B      SAYFA: 11 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak bütün Peygamberlerin tabi olageldikleri sünnetlerden değildir? 

 

A) Sakal uzatma 

B) Kına yakma 

C) Evlenme 

D) Misvak kullanma 

E) Koku sürünme 

YANIT: A SAYFA: 74 

 

 

17. Cerir (ra)’ın anlattığına göre;  Peygamber Efendimiz’in (sav),  hangi huydan mahrum olan birinin 

hayrın tamamından mahrum olduğunu söylemiştir? 

 

A) Vefalı olmak 

B) Yumuşak davranmak 

C) Cömert olmak 

D) Cesur olmak 

E) Sözünü tutmak 

 

YANIT: B SAYFA: 102 



18.  İnsanları cennete götüren yolu terk edip cehenneme yöneldiğini gördüğünde büyük bir gam ve keder 

basıyordu. Zavallı insanların birkaç günlük heves uğruna cehenneme gitmelerine tahammül edemiyordu. 

İnsanları cehennemden kurtarmak için büyük bir mücadele veriyordu.   

 

Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili yukarıda verilen açıklamaların, aşağıdaki ayetlerden hangisine daha 

uygun düştüğü söylenebilir? 

 

A)Ey peygamber! Sen affetme yolunu tut, iyilik ve güzel davranışla emret, cahillerden yüz çevir.(Araf-199) 

B)Bu insanların söylediklerinin, seni gerçekten üzdüğünü pekala biliyoruz. Ama unutma ki, onların 

yalanladığı sen değilsin. Bu varoluş sebebi dışında yaşayanların inkâr ettiği, aslında Allah'ın mesajlarıdır. 

(Enam-33) 

C)Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak sizin için bir sınavdır. En büyük mükafat ise Allah katındadır. 

D)Onlar, bu söze inanmıyorlar diye, onların durumlarına üzüntünden neredeyse kendini harap edeceksin! 

(Kehf-6) 

E) İyilik etmek ve kötülükten sakınmak hususunda birbirinize yardım edin, suç işlemek ve düşmanlık etmek 

için yardımlaşmayın ve Allah'tan sakının, şüphe yok ki Allah'ın cezası, çok çetindir. (Maide-2) 

 

YANIT: D SAYFA: 134 

 

19. Peygamber Efendimiz’in (sav) azatlısı Sevban’ın (ra) bize bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav)  

bir yolculuğa çıktığında ailesinden en son veda ettiği ve döndüğünde de yanına ilk uğradığı kişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Hz.Ali 

B) Hz. Fatıma 

C) Hz. Aişe 

D) Hz. Hafsa 

E) Hz. Zeynep 

 

YANIT: B SAYFA: 150 

 

20. Peygamber Efendimiz’in (sav) : “Allah’ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları seveni de 

sev.” diyerek işaret ettiği kişiler aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bedir ashabı 

B) Ensar 

C) Muhacirler 

D) Ashabı Suffe 

E) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin  

 

YANIT: E SAYFA: 152 

 

 

 

 

 

 



21. Mazlumlar, mağdurlar ve düşkünlere yakın ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz (sav) Mekke’de 

yaşanan kıtlık sonrası ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan amcası Ebu Talib’e yardım etmek, yükünü 

hafifletmek gayesiyle ona, oğullarından ikisinin bakımlarını Hz. Abbas ile birlikte üstlenmek istediklerini 

söyleyince Ebu Talib: “İki oğlumu bana bırakın. Bunların dışında istediğinizi alın.” demiştir.  

 

Ebu Talib’in bana bırakın dediği iki oğlu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Ali-Cafer 

B) Zübeyir-Akil 

C) Akil-Talib 

D) Talib-Zübeyir 

E) Zübeyir-Amr 

 

YANIT: C SAYFA: 160 

 

 

22. Azadlı bir köle olan Hz. Bilal (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) emri ile müezzinliğin dışında aşağıdaki 

görevlerden hangisini de yerine getirirdi? 

 

A) Ordu komutanlığı 

B) Evlendirme memurluğu 

C) Beytülmal sorumluluğu 

D) Medine valiliği 

E) Vahiy katipliği 

 

YANIT: C SAYFA: 169 

 

 

23. Güzel ahlakıyla içinden çıktığı toplumu te’dip edip eğiten ve büyük değişim ve dönüşüme tabi tutan 

Peygamber Efendimiz (sav)  hayvanlara olan merhameti ile de dikkatleri üzerine çekmiş, insanları 

hayvanlara merhamet etmeye davet etmiştir. 

 

Aşağıdaki hadiselerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatından hayvanlara gösterdiği  

merhametin misallerinden biri değildir? 

 

A) Nişan almak için kuşlardan istifade etmeyi yasaklaması 

B) Duran hayvanın sırtında uzun süre kalmayı yasaklaması 

C) Merkeplerin yüzünü dağlayanlara lanet etmesi 

D) Kuşları yavrularından ayırmayı yasaklaması 

E) Evcil olmayan hayvanların etini yemeyi yasaklaması 

 

YANIT: E SAYFA: 175-179 

 

 

 

 



24. Habeşli İbni Cünade  es Seluli (ra)’nın anlattığına göre Peygamber Efendimiz’in (sav),  “Onun için 

Kıyamet günü suratında yaralara ve cehennemde yiyeceği kızgın taşlara dönüşür.” diyerek yasakladığı 

davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Başkasının malını çalmak 

B) Başkasına yalan söylemek 

C) Malını artırmak için dilenmek 

D) Aldığı borcu geciktirmek 

E) Emanete ihanet etmek 

YANIT: C SAYFA: 197 

 

 

25.   

I. Peygamber Efendimiz (sav) sadakayı kabul eder ve ondan istifade ederdi. 

II. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul eder ancak kendisi bundan istifade etmezdi. 

III. Peygamber Efendimizi devlet başkanlarının kendisine gönderdikleri hediyeleri kabul ederdi. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) hediyeleşme ahlakıyla ilgili yukarıda verilen ifadelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A) I doğru, II ve III yanlıştır. 

B) II doğru, I ve III yanlıştır. 

C) III doğru, I ve II yanlıştır. 

D) I ve II doğru, III yanlıştır. 

E) II ve III doğru, I yanlıştır. 

YANIT: C SAYFA: 199/ 

 

26. İbni Abbas ‘ın (ra) rivayetine göre insanların en cömerdi olan Peygamber Efendimiz (sav)  özellikle 

hangi zamanlarda daha cömertti? 

 

A) Gazvelerden sonra 

B) Ramazan ayında 

C) Hac mevsiminde 

D) Cuma günlerinde 

E) Pazartesi ve Perşembe günlerinde 

YANIT: B SAYFA: 217 

 

 

27. Ebu Musa’dan rivayetle Peygamber Efendimiz’in (sav) herhangi bir iş için bir adam gönderdiğinde 

kendisine bulunduğu tembih aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” 

B) “Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz.” 

C) “Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.” 

D) “Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi,  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.” 

E) “Sevindirin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın.” 

DOĞRU CEVAP E 

  



28. Enes (ra) anlatır: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam, (ölen) çocuğu için ağlamakta olan bir kadına 

rastladı: "Allah'tan kork ve sabret!" buyurdu: Kadın (ızdırabından kendisine hitab edenin kim olduğuna bile 

bakmadan): "Benim başıma gelenden sana ne?" dedi. Resûlullah aleyhissalatu vesselam uzaklaşınca, O'nun 

Resûlullah aleyhissalatu vesselam olduğunu söylediler. Bunun üzerine, kadın çocuğunun ölümü kadar 

söylediği sözden dolayı (utanıp) üzüldü. Peygamber Efendimiz’in (sav) huzuruna çıkıp: 

"Ya Resulallah! Sizi tanımadan o sözü sarf ettim" dedi. 

 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz’in (sav) kadına verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) “Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir."  

B) “Allah elbette sabredenlerle beraberdir.“ 

C) “Allah, sabredenleri sever.”  

D) “Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük hayır vardır.”  

E) “Allah’ın yardımı, kulun sabrı ile beraberdir.“ 

 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

29. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri Peygamber Efendimiz’e (sav) iman etmemelerine ve 

sevmemelerine rağmen aralarındaki anlaşmazlıklarda bile O’na gelip hüküm vermesini istiyorlardı. Bir 

keresinde bir Yahudi kabilesi cinayet olaylarında diğer kabilenin onlara adaletsizlik yaptığını Peygamber 

Efendimiz’e (sav) şikâyet etmiştir.  Peygamber Efendimiz (sav)  aralarında Tevrat ile hüküm vermiştir. 

 

Şikâyeti yapıp haksızlığa uğradığını söyleyen kabile ile haksızlık yaptığı iddia edilen kabile sırasıyla hangi 

şıkta doğru olarak verilmiştir? 

  

A) Beni Kurayza - Beni Kaynuka 

B) Beni Kaynuka - Beni Nadir 

C) Beni Kurayza - Beni Nadir 

D) Beni Kaynuka - Beni Kureyza 

E) Beni Nadir - Kurayza 

 

CEVAP:    C            SAYFA: 116 

 

 

30. Sakif heyeti Medine'ye gelip müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimiz’in (sav) içlerinden 

Taif'e vali ve imam olarak tayin ettiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Yahya bin Cada 

B) Osman bin Ebu'l-As 

C) Abdi Yalil 

D) Urve bin Mesud 

E) Aiz İbni Amr 

 

DOĞRU CEVAP B 

 

 



31. Hz. Ömer (ra) ile Esma binti Üneys (r.anha) arasında yaşanan, Habeşistan’a ve oradan Medine’ye hicret 

edenlerle Mekke’den Medine’ye hicret edenlerden hangilerinin daha önde ve efdal olduğu hususundaki 

tartışmanın ilerlemesi üzerine, bundan haberdar edilen Peygamber Efendimiz’in (sav) verdiği cevap 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) “Bir hicret yapan birisi nazarımda, iki hicret yapan birinden daha efdal olamaz.” 

B) “Her iki hicret aynı derecede faziletlidir.” 

C) “ Habeşitan'a hicret, ilk ve çok faziletli olsa da, Mekke'den Medine’ye hicret daha efdaldir.” 

D) “Her iki hicret de Allah'a yapılmıştır, tartışmaya lüzum yoktur.” 

E) “ Her iki hicretin derecesi muhacirlerin ihlasına göre ayrı ayrıdır.” 

 

DOĞRU CEVAP A 

 

32. Ebu Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların fakirleri 

Peygamber Efendimiz’e (sav) gelerek: "Varlıklı Müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî 

nimetleri alıp götürdüler. Bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da 

tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ve umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve sadaka veriyorlar, ancak biz 

veremiyoruz." dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav): "Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, 

sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi 

haber vereyim mi?" buyurdular.  

 

Buna göre; Peygamber Efendimiz (sav) hangi tavsiyede bulunmuştur? 

 

A) “Size, Allah’a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi 

tavsiye ederim.” 

B) "Her namazın ardından otuz ūçer defa Allah'ı tesbih eder, O'na hamdeder ve tekbir getirirsiniz."   

C) “ Gece herkes uyurken siz namaza kalkınız.” 

D)  “ Tutabildiğiniz kadar oruç tutununuz.” 

E) “ İyilik yapınız ve yaptığınız iyiliklerde karşılık beklemeyiniz.” 

 

DOĞRU CEVAP B 

 

33. Yahudilerin Müslümanlara düşmanlığının sınırı yoktu. Düşmanlıklarına ve ihanetlerine rağmen 

Peygamber Efendimiz (sav) onlara yumuşak davranırdı. Onlara çok sinirlendiği zaman: 

............................................... ifadesini kullanırdı.  

 

 Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) “Allah onları ıslah etsin” 

B) “Allah onları darlığa uğratsın” 

C) “Allah cezalarını versin” 

D) "Alınları yere sürülsün” 

E) “Yüz üstü sürünsünler” 

 

SAYFA 181 CEVAP D 

  

 



34. Peygamber Efendimiz (sav), cenaze adabıyla ilgili olarak bir cenazenin geçtiği görüldüğünde 

müslümanlara ne yapmalarını buyurmuştur? 

 

A) Cenaze ile birlikte yürümese bile geçinceye kadar ayakta beklemeyi 

B) Fatiha suresini okumayı 

C) Hemen kabristana hareket etmeyi 

D) Ölüye hayır duada bulunmayı 

E) Ölümü tefekkür edip birbirlerine nasihatte bulunmayı 

 

DOĞRU CEVAP A 

 

35. 

I- Hz. Hamza  

II- Sad bin Muaz 

III-  Numan bin Malik 

IV- Üseyd bin Hudayr 

 

Yukarıdaki sahabelerden hangileri Peygamber Efendimiz (sav) Uhud Gazvesi’nde, düşmanla karşılaşma 

yeri ile ilgili olarak ashabıyla istişarede bulunduğunda şehrin dışına çıkıp düşmana karşı meydan savaşı 

vermeyi isteyenler arasında yer alır? 

 

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

 

DOĞRU CEVAP B 

 

 36. Aşağıdakilerin hangisi Medineli münafıkların tutumlarından değildir? 

 

A) Kendilerini zahiren Müslüman gibi gösterseler de özlerinde kâfirdiler. 

B) Abdullah bin Ubey liderliğinde Müslümanların aleyhinde gizlice çalışmış ve İslam’a darbe vurmak için 

fırsat kollamışlardır. 

C) İslam düşmanı olan Kureyş ile irtibat kurup Müslümanların sırlarını onlara aktarmışlardır. 

D) Bazı savaşlarda Müslümanlara karşı müşriklerin yanında saf tutup savaşmışlardır.  

E) Mescitte Müslümanlarla birlikte cemaat namazlarına katılmışlardır.  

DOĞRU CEVAP D Sayfa-184 

 

 

37. “…Onlar, “And olsun, eğer Medine’ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır!” 

diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın Peygamberinin ve müminlerindir. 

  

Yukarıda verilen ayet mealinde, aşağıdaki toplulukların hangisinden söz edilmektedir? 

 

A) Mekkeli müşrikler 

B) Medineli müşrikler 

C) Yahudiler 

D) Hıristiyanlar 

E) Münafıklar  

DOĞRU CEVAP E Sayfa- 185 

 



38. Tevhid önderi peygamberlerin hayatları tevhidi doğrultuda bir seyir izlediği halde, birçoğunun hayatını 

bütün şeffaflığıyla bilme imkânına sahip değiliz. Davet ettikleri şeriata bağlı çok sayıda insan olduğu halde 

mensupları Hz. Musa (as) ve Hz. İsa’ın (as) getirdiği kitapları ve şeriatları değiştirip tahrife uğratmış, 

peygamberlerinin hayat hikayelerini tahrif ederek hakikatten uzaklaştırmışlardır. 

 

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Birçok peygamberin hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

B) Bazı ümmetler peygamberlerinin kitaplarını tahrif etmişlerdir. 

C) Hz. Muhammed (sav)’in hayatı detaylıca bilinmemektedir. 

D) Bazı peygamberlerin hayat hikayeleri mensuplarınca tahrif edilmiştir. 

E) Şeriatlar ve kitaplar bazı mensuplarınca hakikatten uzaklaştırılmıştır. 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

39. “Bize Resûlullah aleyhissalatu vessalam'ın hal, hareket ve sözlerinden  haber verir misin?” sorusuna 

Zeyd b. Sabit’in(ra) verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) “İnsanların en güzel ahlaklısıydı.” 

B) “O, yürüyen Kur’an’dır.” 

C) “O, karanlıkları aydınlatan bir kandildi.” 

D) “O, insanlığa en güzel örnekti.” 

E) “O, sahili olmayan bir denizdir.” 

DOĞRU CEVAP E 

 

 

40. Hendek savaşı esnasında Mekkeli müşriklerin, müslümanları arkadan vurmak için ittifak kurduğu 

topluluk aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Beni Hevazin 

B) Beni Kaynuka Yahudileri 

C) Beni Nadir Yahudileri 

D) Beni Gatafan  

E) Beni Kureyza Yahudileri 

DOĞRU CEVAP E 

 

41. Peygamber Efendimiz’in (sav) büyükbabası olan Abdulmuttalip, Kabe’yi ziyarete gelen hacılar için 

Zemzem suyu ve yemekler ikram ederdi. Hatta Ramazan ayında Hira Mağarası’na gidip orada çokça tefekkür 

edip ibadet ederdi. Bu sebeple halk onu “İkinci ………………….” diye anıyordu. 

 

Yukarıdaki verilenlere göre boşluğa hangi peygamber ismi getirilmelidir? 

 

A) Hz.Yakup (as) 

B) Hz.Yusuf (as) 

C) Hz.İsa (as) 

D) Hz.İbrahim (as) 

E) Hz.Davut(as) 

DOĞRU CEVAP D 



42. “Ya Rabbi! Bugün beni doyuranı sen doyur.” diye dua eden Peygamber Efendimiz’in (sav) bu duasını 

işitir işitmez bu duaya mazhar olmak için eve koşup koyununu kurban etmek isteyen sahabe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Miktad b. Esved 

B) Sad b. Muaz 

C) Eyyüb el Ensari 

D) Sad b. Ubade  

E) Ubbad b. Şurahbil 

DOĞRU CEVAP A 

 

43. İslam davasının en büyük düşmanlarından biri olan Ebu Cehil (cehaletin babası) lakaplı Amr bin Hişam’ın 

Allah Resulü’nün (sav) ahlakına, mert karakterine, eminliğine şahit olmasına ve yakinen bilmesine rağmen 

ısrarla düşmanlık etmesini hangi temel gerekçe üzerine inşa etmiştir? 

 

A) Gizliden gizliye Allah Resulü’nü kıskanması 

B) Kabileler arası yarış ve çekişmenin peygamberlikle getireceği yenilgi psikolojisi 

C) Uzun zamandır beklediği Mekke’ye lider olma hayalinin suya düşecek olması endişesi 

D) Küçüklüğünden beri Allah Resulü ile aralarının farklı meselelerden dolayı iyi olmayışı 

E) Mekke’de kurduğu haksız ve hukuksuz ticaret düzeninin yıkılması endişesi 

DOĞRU CEVAP B 

 

44. Peygamber Efendimiz(sav) bir gün abdest alırken ashaptan bazılarının abdest aldığı suyu avuçlarıyla alıp 

bedenlerine teberrük niyetiyle sürdüklerini görünce “neden bunu yapıyorsunuz” diye sordu. Onlar “Allah ve 

Resulüne olan muhabbetten dolayı” cevap verdiler.  

 

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz’in (sav) onların bu sözlerine karşılık verdiği cevapta Allah 

ve Resulü’ne muhabbet besleyen kişinin özellikleri olarak zikrettiği hususlardan biri değildir? 

 

A) Konuştuğu zaman doğruyu konuşmalı 

B) Emin olmalı 

C) Sahibine emanetini iade etmeli 

D) İnsanlar arasında söz taşımamalı 

E) Komşunun hakkına riayet etmeli 

CEVAP D  SAYFA 76 

 

45.Peygamber Efendimiz (sav) bir gün kendisine gelen birinin, görüşme esnasında aşırı derecede 

heyecanlandığını görünce; “Kardeşim, korkma! ben de senin gibi annesi kurutulmuş et yiyen bir insanım.” 

diyerek yanına gelen o kimseyi sakinleştirmiştir. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) bu davranışı aşağıdaki ahlaki kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir? 

 

A) Yumuşak huyluluk 

B) Tevazu 

C) Fedakarlık 

D) Hoşgörü 

E) Adil olma 

DOĞRU CEVAP B 



46. Medine İslam devleti ile Mekke şirk devleti arasında imzalanan Hudeybiye Barış Antlaşması’nda bulunan 

“Mekke’den bir erkek, müslüman olup Medine’ye gitmeye kalkışırsa geri iade edilir.” maddesinden dolayı 

Mekke’den Medine’ye kaçmaya çalışan ve anlaşma gereği iade edilen ilk müslüman aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Ebu Cendel 

B) Ebu Basir 

C) Süheyl bin Amr 

D) Habbab bin Eret 

E) Ebu Rafi 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

47. “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, 

Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet) 

 

Bu ayette sözü edilen “Rasulullah’ın güzel örnekliği” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz? 

 

A) Aile hayatı 

B) Çalışma hayatı  

C) İbadet etme  

D) Sabırlı olma 

E) Vahiy alma 

 

DOĞRU CEVAP E 

 

 

48. Yahudi alimlerinden olan Zeyd bin Sa’ye hidayet yolculuğunda “Muhammed’in yüzüne bakınca, 

kendisinde peygamberlik alametlerinden iki şeyden başka zuhur etmedik bir şey kalmadığını anladım.” 

dediği iki şey aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?  

 

A) Kendisindeki hilm, karşılaştığı cahillik ve kabalığa göz yumuyor mu yummuyor mu? Kendisine karşı kaba 

davranışlar, hilmini artırıyor mu, artırmıyor mu? 

B) Söz verdiğinde sözünü tutuyor mu? Emanete sahip çıkıyor mu? 

C) İnsanlar arasında adaleti gözetiyor mu? Herkese eşit mesafede ilişki kuruyor mu? 

D) Aldığı kararları istişareye sunuyor mu? Aldığı kararların arkasında duruyor mu? 

E) Zorluk ve sıkıntılarda o da arkadaşlarıyla bedel ödüyor mu? Zor ve sıkıntılı zamanlarda tavrı değişiyor mu? 

 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Peygamber Efendimiz(sav), kendisinden yardım isteğinde bulunan bir bedeviye bir şey verdikten sonra: 

“Sana iyilikte bulundum mu?” diye sordu. Bedevi: “Hayır, iyilik etmedin.” dedi.  Orada bulunan ashab 

kızarak adamın yanına gidince Peygamber Efendimiz (sav) onları durdurdu ve ardından kalkıp adamın evine 

gitti ve ona bir şeyler daha verdi. Bu kez verdiğiyle bedevi memnun olduğunu söyledi. Bunun üzerine 

Peygamber Efendimiz (sav) adamdan, bu memnuniyetini az önceki topluluk karşısında da söylemesini istedi. 

 

Peygamber Efendimiz(sav)’in bu isteğinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Bir bedeviye görgü ve nezaket kurallarının nasıl öğretilmesi gerektiğini göstermek 

B) Bedevinin kendisine yaptığı saygısızlığın, liderliğine gölge düşürmesini engellemek 

C) İnsanların bir peygamber hakkında cimrilik gibi bir yakıştırmada bulunmasını engellemek 

D) Sahabelerin zihinlerinden, adam aleyhindeki düşüncelerin silinmesini sağlamak 

E) Şikayetler kadar memnuniyetlerin de açıkça söylenmesi gerektiğini göstermek 

 

DOĞRU CEVAP D 

 

 

50. 

I. Eziklik hissedip sıkıntı yaşamasına engel olmak 

II. Suçu tekrarlamasına yol açmamak 

III. Suçluya karşı şeytana yardımcı olmamak 

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav), suç işleyen kişiyi karşısına alıp onu 

kınamaktan kaçınmasının sebepleri arasında gösterilebilir? 

 

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

 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

51. Bir hadis-i şerife göre yüce Allah’ın, bir kulu helak etmek istediği zaman, kulun kendisinden çekilip 

kaldırılan üç şey sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Haya – Emniyet – Rahmet  

B) Basiret – Haya – Emniyet  

C) Feraset – Rahmet – Haya  

D) Basiret – Haya – Rahmet  

E) Haya – Rahmet – Emniyet  

 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

 

 

 

 

 



52. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin önüne geçilemiyor bir türlü. 2010’da ülkemizde 180 kadın cinayeti 

varken her yıl artarak 2019’da 474’e ulaşmış bu sayı. Onca haber, onca cezai tedbire rağmen bu derde 

derman olunamadı. Oysa dert belli, derman da bellidir. Hz. Aişe anamız anlatır: “Peygamber Efendimiz (sav)  

kendi eliyle bir hizmetçiye ve bir kadına vurmadığı gibi – Allah yolunda savaşmaktan başka- herhangi bir 

şeye elini sertçe vurduğunu görmedim.” Ne müthiş bir karakter ne güzel bir örnek. Her derdin devası 

olduğu gibi bu derdin devası da Peygamber Efendimiz’in (sav) örnekliğinde aşikar iken neden çareler o kadar 

uzaklarda aranır ki? Oysa O’nu hakkıyla tanıyan hak yemez, zulmetmez. Bırakın insanı, hiçbir masum canlıya 

dahi kıymaz. O halde rahmet ve sevgi peygamberini tanımalı ki, merhamet yayılsın, sevgi ve muhabbet 

hüküm sürsün hayatımızda. 

 

Verilen okuma parçasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Kadına şiddet her geçen yıl daha da artmaktadır. 

B) Kadına şiddeti önlemede çare yanlış yerde aranmaktadır. 

C) Caydırıcılığı arttırmak için daha etkili cezalar verilmelidir. 

D) Peygamber Efendimiz’in (sav) güzel ahlakı her vesileyle tanıtılmalıdır 

E) Toplumda cezalardan önce sevginin ve merhametin yaygınlaştırılması gerekir. 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

53. Etraflarında binlerce insanın olması ve bunların bir işaretle her türlü fedakarlığı yapmaya hazır 

olduklarını bilmek gurura sevkeder insanı. Hele büyük bir orduyla büyük bir şehre, fatih olarak girmek nasıl 

da gururlandırır insanı. Ama O (sav) öyle miydi? Koca Mekke şehrini, bir işaretiyle ölüme koşacak binlerce 

serdengeçti ile fethederken neredeyse devenin eyerine değecek kadar eğikti o mübarek başı. O anda 

dilinden dökülen söz ise bu tevazunun gerçek sebebi ve en ufak bir başarıda gurura ve kibre kapılan bizlere 

büyük bir nasihatti. 

 

Yukarıdaki paragrafta tevazunun gerçek sebebi ve bizler için büyük bir nasihat olduğuna değinilen bu 

hakikatli söz aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) “Galib olan ancak Allah’tır.” 

B) “Nasihat isterseniz ölüm yeter.” 

C) “Sefer bizden zafer Allah’tandır.” 

D) “Mülk sahibi mülkü dilediğine verir.” 

E) “Hayat ancak ahiret hayatıdır.” 

DOĞRU CEVAP E 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliyye Dönemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? 

 

A) İnsanlarda ikiyüzlülük ve yalancılık yaygındı. 

B) Kabile asabiyeti ile hareket edilirdi. 

C) Bir hükümdarın baskısı altında yaşamadıkları için özgürlüğe düşkün yaşamaya alışkındılar. 

D) İnsanlar aşırı tutkulu ve kibirliydi. 

E) Yaygın olan inanç putperestlikti. 

 

CEVAP: A                SAYFA: 42 

 



55. 

       I.  Güvenilmez                                                                                                                                                       

       II.  Şair  

       III. Yalancı 

       IV. Sihirbaz  

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri müşriklerin Peygamber Efendimiz’e (sav) yönelik kara 

propagandalarında kullandıkları ithamlardan değildir?  

 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) Yalnız III 

D) II ve IV 

E) III ve IV  

CEVAP:  B               SAYFA: 45 

 

 

56. “Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin, fakat 

çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince hemen dağılın, söze dalıp oturmayın; bu davranışınız peygamberi 

rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor, oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez.” (Ahzab, 53)  

 

Yukarıdaki ayet Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliğine temas etmektedir? 

 

A) Cesareti 

B) Güvenilirliği  

C) Vakarı 

D) Hayâsı 

E) Tevazusu 

 

CEVAP:  D               SAYFA: 56 

 

 

57 Peygamber Efendimiz (sav)  bir peygamber, Müslümanların rehberi ve İslam devletinin başkanı olduğu 

halde tevazuda en öndeydi. Sıcaklığı, içtenliği, muhabbeti ve tevazusu yanına gelenlerin huzur bulmasına ve 

rahatlamasına yol açardı. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav)  aşağıdaki davranışlarından hangisi tevazusuna bir örnek değildir? 

  

A) Bir meclise gittiğinde boş bulduğu yere oturması 

B) İmkânı olduğu halde topraktan kerpiç odalardan meydana gelen evde kalması 

C) Yırtılan elbisesini kendisinin yamalaması, ayakkabısını kendisinin tamir etmesi 

D) Savaş esirlerinin canını bağışlaması 

E) Biriyle karşılaşınca ilk önce kendisinin selam vermesi 

 

CEVAP:  D               SAYFA: 65 

 



58. Bir sefer sırasında Peygamber Efendimiz (sav)  ashabına bir koyun kesilip pişirilmesini emretti. Ashaptan 

biri “koyunun boğazlaması benim üzerime olsun” deyince bir diğeri de “pişirilmesi de benim üzerime olsun” 

dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav)  de “………………” buyurdular. 

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

  

A) “Yemesi de hepimizin üzerine olsun.” 

B) “Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın Peygamberi Dâvûd (as) da 

kendi elinin emeğini yerdi.” 

C) “Bir Müslümanın, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması on yıl itikâftan iyidir.” 

D) ”Odun toplama işi de benim üzerime olsun, çünkü Allah kulunu ashabı içinde imtiyazlı görmekten 

hoşlanmaz.” 

E) “Allah Teâlâ’nın en sevdiği iş, elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak bir 

mümini sevindirmektir.” 

 CEVAP: D                 SAYFA: 78 

 

 

59. Peygamber Efendimiz’in (sav) üstün ahlakı, risaletle görevlendirilmesinden sonra vahiyle 

buluşmuştur. Bu birlikteliğin neticesinde Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam’ın hangi temel kaynağı ortaya 

çıkmıştır? 

 

A) Kur’an-ı Kerim 

B) Siyer 

C) Sünnet 

D) Miraç 

E) Nübüvvet 

DOĞRU CEVAP C Sayfa 26 

 

 

60. Aşağıdakilerden hangisine müracaat etmek Peygamber Efendimiz’in (sav) ahlakını genel çerçevesiyle 

tanımak için diğerlerinden daha etkilidir? 

A) Yakınlarının tanıklıkları 

B) Düşmanlarının anlattıkları 

C) O dönemdeki şairlerin şiirleri 

D) Ehli kitabın anlattıkları 

E) İncil ve Tevrat’ta anlatılanlar 

DOĞRU CEVAP A 

 

61. Aşağıdakilerden hangisinin, meclis adabıyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz’in (sav) örnekliğine 

uygun düştüğü söylenemez? 

 

A) Meclise girildiğinde boş olan yere oturulmalı 

B) Mecliste kişiye özel yer edinmemeli 

C) Otururken ve kalkarken Allah’ı zikretmeli 

D)  Önemli kişiler geldiğinde saygı nişanesi olarak ayağa kalkmalı 

E) Mecliste kimsenin hata ve yanlışları açığa vurulmamalı 

DOĞRU CEVAP D 

 



62. Aşağıdakilerden hangisi ashabın Peygamber Efendimiz’i (sav) dinleme şeklini en iyi ifade eden 

seçenektir? 

 

A) Gözünü kapadığında bütün mal varlığı elinden çalınıp alınacakmış gibi  

B) Başlarının üzerinde kuş taşıyorlar da küçük bir harekette uçacakmış gibi 

C) Bir savaş meydanında atının üstünde emirler veren bir komutanı dinler gibi 

D) Bir talebenin en sevdiği öğretmeninin sözünü dinlemesi gibi 

E) Bir evladın, ölmek üzere olan anne veya babasını dinlemesi gibi 

DOĞRU CEVAP B 

 

63. İbni Mesud (ra) anlatır: “Peygamber Efendimiz (sav)   'Benim için Kur’an oku” dediler. “Kur’an size 

inmişken size mi Kur’an okuyayım” dedim. “Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim” buyurdular. Kur’an 

okumaya başladım. Şu ayeti kerimeye ulaştığımda “…………………” “yeter” dediler. Gözlerinden yaşlar 

boşaldığını gördüm”. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) İbni Mesud’tan dinlerken gözlerinden yaşlar akmasına sebep olan ayet 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) “Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” (Hûd suresi, 112)  

B) “Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak!” 

(Nisa suresi, 41) 

C) ““Rabbimiz Allah’tır diyenler sonra da dosdoğru olanlar için ne korku vardır ne de hüzün. Onlar 

cennetliktir. İşlediklerinin karşılığı olarak cennette temelli kalacaklardır.” (Ahkâf suresi,13-14) 

D) “Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan 

başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir." 

(Nisa suresi, 115) 

E) “Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) 

canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların 

ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler.” (Nahl suresi, 61) 

CEVAP:  B               SAYFA: 84 

 

 

64. Konuşmalarımız… Haberlerden, filmlerden, konu komşudan, işten güçten, havadan sudan uzun uzun, 

saatler hatta sabahlara dek süren konuşmalarımız. Konuşmayı ne de çok seviyoruz böyle. Konuştukça zarar 

ziyan çoğu kez. İçinde yalan, içinde gıybet, içinde fitne kimi zaman. “Dilimizin söylediklerinden mesul 

müyüz?” diye sorulduğunda, “İnsanları cehenneme yüzüstü düşürecek olan şey, dillerinden başkası 

değildir...” buyuran peygamberin, ne güzeldi sözü ne güzeldi konuşması.  

Buna göre; 

I. Susması konuşmasından uzundu. 

II. Sözleri her zaman gerçek ve yerindeydi. 

III. Konuşurken kısa ve özlü ifadeler kullanırdı. 

 

Yukarıdakilerden hangisi, içinde bulunduğumuz bu hale ilaç niteliğindeki nebevi vasıflar arasında 

gösterilebilir? 

  

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

DOĞRU CEVAP E 

 



65. Konuşmalarımız… Haberlerden, filmlerden, konu komşudan, işten güçten, havadan sudan uzun uzun, 

saatler hatta sabahlara dek süren konuşmalarımız. Konuşmayı ne de çok seviyoruz böyle. Konuştukça zarar 

ziyan çoğu kez. İçinde yalan, içinde gıybet, içinde fitne kimi zaman. “Dilimizin söylediklerinden mesul 

müyüz?” diye sorulduğunda, “İnsanları cehenneme yüzüstü düşürecek olan şey, dillerinden başkası 

değildir...” buyuran peygamberin, ne güzeldi sözü ne güzeldi konuşması.  

 

Yukarıdaki paragrafta altı çizili olarak verilen hadisin devamında, Peygamber Efendimiz’in(sav) 

buyurduğu tavsiyeler arasında;  
 

I. Kötü söz darlık, iyi söz bolluk getirir. 

II. Hayır konuşun, faydalanın 

III. Kötü konuşmayın ki selamette olasınız 

IV. Ya hayır konuşun ya da susun 

 

Yukarıdaki öncüllerden hangisi yer almaz? 

 

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

DOĞRU CEVAP A 

 

66. Ebu Süfyan ile Rum kralı Heraklius arasında geçen konuşmada Heraklius’un, Hz. Muhammed’in (sav) 

hiç yalanla itham edilmediğini öğrendikten sonra kullandığı ve Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliğini 

tasdik edici ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kırk yaşına dek yalan söylemeyen biri kırkından sonra neden yalan söylesin? 

B) Peygamberler de hep doğru sözlüdür, o halde O’na neden inanmıyorsunuz? 

C) Bir ömür içinizde bulunmuş ve yalan söylememişse O’nu şimdi neden yalanlıyorsunuz? 

D) Hz. İsa(as) da doğru sözlü olduğu halde peygamberliği hususunda yalanlanmıştı. 

E) İnsanlara yalan söylemeyen kişi kesinlikle Allah’a karşı yalan söylemez. 

DOĞRU CEVAP E 

 

 

 

67. Bir baba ki, kızı geldiğinde ayağa kalkıp alnından öper, elinden tutup kızını yerine oturtur. Bir baba ki 

kızının zorluk çekmesine, hatta ayağına dikenin batmasına bile gönlü razı olmazdı. Lakin aynı kızı, ötelerden 

eve su taşımaktan omzu, taş değirmenle buğday öğütmekten de eli yaralanmış vaziyette talepte bulunsa 

dahi dağıtırken ayrıcalık tanımaz, Fatıma’ya onca sevgisi ve şefkatine rağmen diğer hak sahiplerini 

görmezden gelip kızını öncelemezdi. 

Buna göre; 

I. Yakınlara duyulan sevgi adaletten saptırmamalıdır. 

II. Hz.Fatıma meşru olmayan isteklerde bulunmuştur. 

III. Peygamber ailesi sıkıntı ve darlık çekmektedir. 

 

Yukarıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir? 

 

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

DOĞRU CEVAP C 

 



68 Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin önüne geçilemiyor bir türlü. 2010’da ülkemizde 180 kadın cinayeti 

varken her yıl artarak 2019’da 474’e ulaşmış bu sayı. Onca haber, onca cezai tedbire rağmen bu derde 

derman olunamadı. Oysa dert belli, derman da bellidir. Hz. Aişe anamız anlatır: “Peygamber Efendimiz (sav)  

kendi eliyle bir hizmetçiye ve bir kadına vurmadığı gibi – Allah yolunda savaşmaktan başka- herhangi bir 

şeye elini sertçe vurduğunu görmedim.” Ne müthiş bir karakter ne güzel bir örnek. Her derdin devası 

olduğu gibi bu derdin devası da Peygamber Efendimiz’in (sav) örnekliğinde aşikar iken neden çareler o kadar 

uzaklarda aranır ki? Oysa O’nu hakkıyla tanıyan hak yemez, zulmetmez. Bırakın insanı, hiçbir masum canlıya 

dahi kıymaz. O halde rahmet ve sevgi peygamberini tanımalı ki, merhamet yayılsın, sevgi ve muhabbet 

hüküm sürsün hayatımızda. 

 

Verilen okuma parçasındaki altı çizili kısımda Peygamber Efendimiz(sav) hakkında anlatılmak istenen en 

kapsayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Savaşlarda düşmana karşı şiddetlidir. 

B) Kölelere ve hizmetçilere iyi davranmıştır. 

C) Kadınlara hiçbir zaman el kaldırmamıştır. 

D) Savaş dışında asla sertlikten yana değildir. 

E) Cansız nesnelere dahi nazik davranmıştır. 

DOĞRU CEVAP D 

 

 

69. Peygamber Efendimiz(sav) ashabına hitaben:’’ Bazıları insanları namazdan nefret ettiriyorlar. Sizden 

imam olanlar namazı kısa kıldırsınlar. Zira cemaatin içerisinde hasta, yaşlı ve iş ehli insanlar bulunabilir.’’ 

buyurmuşlardır. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) bu hitabı, O’nun hangi yönüne işaret etmektedir? 

 

A) Vefalı olması  

B) Yumuşak huylu olması 

C) Merhametli  olması 

D) Kolaylaştırıcı olması  

E) Hoşgörülü olması 

CEVAP:   D           SAYFA:   123 

 

 

70. Hacer-ül Esved'i yerleştirme konusundaki ihtilafın çözüm teklifini aşağıdakilerden hangisi ileri 

sürmüştür?  

 

A) Ebu Ümeyye bin Muğire 

B) Umeyr bin Vehb 

C) Safvan bin Ümeyye  

D) Mutim bin Adiyy 

E) Ebu Hadrad Eslemi 

CEVAP: A              SAYFA: 

 

 

 



71. Zatür-Rika Savaşı öncesinde Peygamber Efendimiz’i (sav) kendi kılıcı ile öldürmeye teşebbüs eden kişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Muharrib bin Hasafa 

B) Ka’b bin Zuheyr 

C) Selam bin Mişkem 

D) İkrime bin Ebi Cehil 

E) Gavres bin Haris 

 

CEVAP:   E            SAYFA: 

 

 

72. “Peygamber Efendimiz (sav)  bir dizine beni bir dizine de torunu Hasan’ı oturttu, ikimizi birden 

bağrına basar ve : ‘Yarabbi bunlara merhamet et. Çünkü ben bunlara karşı merhametliyim.’ diye dua 

ederdi.’’ diyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Zeyd bin Harise 

B) Ebu Hureyre  

C) Usame Bin Zeyd 

D) Rafi bin Amr 

E) Bin Enes Bin Malik  

 

CEVAP: C              SAYFA: 

 

 

73. 

-Bir şeye işaret ettiğinde parmağıyla değil, eliyle işaret ederdi. 

-Huzurunda dünya işlerinden bahsedildiğinde, O da bahsederdi. Ahiret işlerinden        

  bahsedildiğinde, ahiretle ilgili meseleleri konuşurdu. 

-Komşularına nazik ve müşfik davranırdı. 

-Yürürken ashabının arkasından yürürdü. 

-Bir tarafa baktığında bütünüyle dönerek bakardı. 

-Konuşurken kısa ve özlü ifadeler kullanırdı. 

 

Peygamber Efendimiz(sav) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

 

A) 6 

B) 5 

C) 4 

D) 3 

E) 2 

 

CEVAP:  A            SAYFA: Kitap geneli 

 

 

 

 



74. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde ‘’Doğruluk, insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi, 

doğru söylerse ve doğruyu ararsa Allah katında  ………..  diye yazılır.’’                                                                                                                                                       

 

Yukarıda verilen hadisi uygun şekilde tamamlamak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

A) Emin                                                                                                                                                                            

B) Sıddık                                                                                                                                                                             

C) Fazıl                                                                                                                                                                         

D) Salim                                                                                                                                                                         

E) Kerim 

CEVAP: B             SAYFA: 45 

 

75. Peygamber Efendimiz’in (sav) halasının oğlu Abdullah b. Ebi Ümeyye ve amcasının oğlu ve aynı zamanda 

sütkardeşi olan Ebu Süfyan b. Haris 20 yıl boyunca, tevhid daveti yapan Peygamber Efendimiz’e (sav) karşı 

mücadele etmiş ve yakın akraba olmalarına rağmen düşmanlık yapmışlardı. Mekke’nin fethinden önce 

yaptıklarından pişman olup Peygamber Efendimiz’in (sav)  yanında geldiklerinde Peygamber Efendimiz (sav)  

onlara ilk başta olumlu karşılık vermemiştir. Çünkü yakın akrabalarının ona yaptığı düşmanlığın sebep 

olduğu yara ile başkalarınınki aynı değildi. Ancak Ebu Süfyan b. Haris Peygamber Efendimiz’in (sav) arkasına 

gelip bir ayet okuyunca Peygamber Efendimiz (sav)  onları affetmiştir. 

  

Ebu Süfyan b. Haris’in Peygamber Efendimiz’e (sav) okuduğu ve affedilmelerine vesile olan ayet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) “Allah Teâlâ’ya Andolsun ki; gerçekten Allah seni bizden üstün kılmıştır! Doğrusu biz, sana karşı 

yaptıklarımızda suçlu idik!” (Yusuf, 91) 

B) “Ve elbette sen yüce bir ahlak üzeresin.” ( Kalem, 4) 

C) “Dedi ki: Bu gün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O merhametlilerin en 

merhametlisidir.” (Yusuf, 92) 

D) “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz 

etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…” (Ali İmran, 159) 

E) “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok 

düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.” ( Tevbe, 128) 

CEVAP:  A               SAYFA: 22 

 

 


