
1. 

1. Namaz  

2. Kölelerin hakları 

3. Faizin kaldırılması 

4. Kadınların hakları 

5. Müslümanların kardeşliği 

 

Vefat edeceği sırada Peygamber Efendimiz’in (sav), ümmetine yönelik en son öğüdü yukarıda 

verilen konulardan hangi ikisi ile ilgilidir? 

 

 A) 1ve 2 

B) 1 ve 4 

C) 4 ve 5 

D) 1 ve 3 

E) 2 ve 5 

 

Sayfa 169    Cevap A 

 

 

2. Peygamber Efendimiz (sav) bir gün Kâbe’yi tavaf edeceği sırada oradaki müşriklerin önde 

gelenleri seslerini yükseltip O'nun duyabileceği şekilde çirkin ifadeler kullanmaya başladılar. Ancak, 

onların çirkin ifadelerine aldırmadan tavafına devam etti. İkinci şavtta yanlarından geçtiğinde 

yakışıksız ifadelere devam ettiler. Aldırmadan tavafını yaptı. Üçüncü şavtta yanlarından geçtiğinde, 

seslerini yükselterek hakaret içerikli ifadeleri dillendirmeye devam ettiler. Daha fazla dayanamayan 

Peygamber Efendimiz (sav): "Ey Kureyş topluluğu! Beni duyuyor musunuz? Varlığım kudret elinde 

olan Allah’a yemin ederim ki hakkınızda, karşılaşacağınız helak haberiyle geldim!" buyurdular. Bu 

sözlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilen müşrikler sessizliğe gömüldüler. Başlarını öne eğdiler. Kısa 

bir süre sonra şirkin elebaşı Ebu Cehil sessizliği bozarak: "Ya Ebe'l Kasım! Yoluna devam et! Sen 

doğru yoldasın! Vallahi, cahil bir kişi değilsin." deyince Peygamber Efendimiz (sav) tavafına devam 

etti.  

 

Bu olaydan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Müşriklerin Peygamber Efendimiz’e (sav)düşmanlıkları her an devam etmektedir. 

B) Şartlar henüz olgunlaşmadığı için Peygamber Efendimiz (sav) müşriklerin hakaretlerine ve 

işkencelere karşı somut adımlar atamamıştır. 

C) Peygamber Efendimiz’in (sav) üstün ahlakı, ona düşmanlık yapan Kureyş liderlerince bile kabul 

edilmiştir. 

D) Peygamber Efendimiz (sav) ile karşı karşıya gelen şirkin büyükleri, onun şecaat ve vakarından 

dolayı geri adım atmak zorunda kalmışlardır.  

E) Ebu Talip’in vefatından sonra müşrik liderlerin Peygamber Efendimiz’e (sav) baskı ve hakaretleri 

artmıştır. 

 

Sayfa 61      Cevap D 



3. Habeşli İbni Cünade  es Seluli’nin (ra) 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 

 

4. 

1. Ashab-ı Kirâm tarafından kendisine hediye olarak bir şeyler gönderildiğinde gelen şeylere 

dokunmaz, ancak sadaka olarak verilenlerden istifade ederdi. 

2. Komşularına sık sık hediyeler verirdi. Daha çok Suffe ehline hediye vermeyi tercih ederdi.  

3. Kendisine bir hediye geldiği zaman onu getiren kişiye daha fazlasıyla ve değerlisiyle karşılık 

verirdi. 

4. Müşriklerden gelen hediyeleri kabul ederdi.  

5. Devlet başkanları kendisine hediye gönderdiklerinde onları kabul etmezdi. 

 

Yukarıdakilerden hangileri Peygamber Efendimiz’in (sav) hediyelere karşı tutumuyla ilgili doğru 

bir bilgi değildir? 

  

A) 2, 3 ve 4 

B) 1 ve 5 

C) 2, 3 ve 4 

D) 4 ve 5 

E) 1, 4 ve 5 

Sayfa 200 Cevap E 

 

5. “Ey hicret edip giden süvari, Hoş geldin…” coşkuyla karşıladı Peygamber Efendimiz (sav), 

coşkuyla ve “Hoş geldin süvari muhacir!” cümlesini üç kere tekrarlayarak. O kadar sevinmişti ki 

sırtından kayıp düşen cübbesine aldırmaksızın ayağa kalkıp yönelmişti ona. Kendisine ve inancına 

yıllarca düşmanlık eden birini değil, karanlıktan sıyrılmayı başaran bir kardeşini karşılıyordu.  

 

Müslüman olunca bağışlanan ve Peygamber Efendimiz’in (sav) bu şekilde hitap ederek 

karşıladığı sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İkrime bin Ebu Cehil 

B) Hebbar bin Esved 

C) Umeyr bin Vehb 

D) Halid bin Velid 

E) Ka’b bin Züheyr 

Sayfa 140, 141 Cevap A 



6. Cahiliyye devrinin önemli şairlerindenken İslam’a girmiştir. Resulullah (sav)’e biat ederken O’nu 

övücü bir şiir okumuştur. Bu şiir daha sonra “Kaside-i Bürde” ismiyle ünlenmiştir. 

 

Yukarıda anlatılan şairin ismi nedir?  

 

A) Buceyr 

B) Hebbar b. Esved 

C) Abdullah b. Reveha 

D) Kab b. Züheyr 

E) Hassan b. Sabit 

 

CEVAP:  D               SAYFA: 139 

 

 

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

biraz daha resmi tarzda elbiseler giyerdi. Buna göre; 

 

1. Cuma günleri 

2. Bayram günleri 

3. Evlendikleri gün 

4. Elçilerin, huzuruna çıktıkları gün 

5. Savaş için çıktıkları gün 

 

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

 

A) 1, 2 ve 3        

B) 1, 3 ve 5         

C) 2, 3 ve 4          

D) 3 ve 5             

E) 1, 2 ve 4 

 

SAYFA 74 CEVAP D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Hz. Âişe (r.a) anlatır: "Yaşlı bir kadın Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın ziyaretine gelmişti. 

Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular: "Kimsin?" "Müzeyne'den Cusame!" dedi. “Sen 

Hasene misin? Nasılsın, ne haldesin, bizi görmeyeli ne yapıyorsun?" buyurdular. "Anam babam size 

feda olsun, iyiyiz." dedi. Kadın çıkınca: "Ya Resulallah! Bu kadına çok alâka gösterdiniz, acaba 

sebebi ne idi?" diye sordum. 

  

Buna göre Hz. Âişe annemizin sorusuna Peygamber Efendimiz’in (sav), verdiği cevap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) “Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allah’a olan saygıdandır.” 

B) “Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir.”  

C) "Hatice hayattayken bize gelir, giderdi. Ya Âişe! Ahde vefa imandandır.”  

D) “Müslüman olarak ihtiyarlayan kimseye ikram eden, Nuh aleyhisselama ikram etmiş gibi sevab 

alır.” 

E) "Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse onun yaşına varınca, Allah, ona gençleri 

hürmet ettirir"   

SAYFA 90 CEVAP C 

  

9. Malik bin Hüveyris’ten rivayetle Rasulullah aleyhi selam onları uğurlarken şöyle demişti: “ 

Ailelerinizin yanına dönün! Onlar arasında ikamet edin. Burada öğrendiklerinizi onlara öğretin. 

Vakit gelince namaz kılmalarını emredin. İçinizden biri ezan okusun. ………………………………….. 

imamlık yapsın.” 

 

Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?  

 

A) Yaşça en büyüğünüz 

B) Kur’an’ı en iyi okuyanınız 

C) Sünneti en iyi bileniniz 

D) En önce iman edeniniz 

E) Kabile reisi olanınız 

Cevap A 

  

10. Cabir (ra) anlatır: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam'a müracaat eden ashap: "Ey Allah'ın 

Resûlü! Taiflilerin okları bizi yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine bedduada bulunuverseniz!" dediler.  

 

Peygamber Efendimiz’in (sav), ashabın bu isteğine karşılık kullandığı ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

A) “Allah'ım bize yaptıklarından dolayı Taiflileri cezalandır.” 

B) “Allah'ım Taif'i bize getir.” 

C) "Allah'ım, Taiflilere hidayet ver!"  

D) “Allah'ım Taif'e karşı bize yardım et.” 

E) “Allah'ım zafer ancak senin yardımınladır.” 

DOĞRU CEVAP C 



11. Kureyş tarafından elçi olarak Medine’ye gönderilip Resulullah’ın (sav) güzel ahlakından 

etkilenerek Müslüman olan ve Resulullah (sav) tavsiyesi üzerine elçilik görevini bitirdikten sonra 

Medine’ye yerleşen sahabi kimdir?  

 

A) Ebu Rafi  

B) Abdullah b. Ebil Hamsa 

C) Ebu Süfyan 

D) Ebu Basir 

E) Amr b. As 

CEVAP:  A              SAYFA: 88 

 

12. 

       1 – İkrime bin Ebu Cehil 

       2 – Hind binti Utbe 

       3 – Süheyl bin Amr 

       4 – Muaviye bin Ebu Süfyan 

       5 – Hebbar bin Esved 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığından dolayı 

Mekke'nin fethinde öldürülmesine karar verilenler arasında yer almaktadır? 

 

A) 1, 2 ve 3     

B) 1, 3 ve 5   

C) 1, 2 ve 4       

D) 2, 3 ve 5         

E) 1, 2 ve 5 

DOĞRU CEVAP E 

 

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

C) “ Gece herkes uyurken siz namaza kalkınız.” 

D)  “ Tutabildiğiniz kadar oruç tutununuz.” 

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

DOĞRU CEVAB E 



14. Yüce Allah, Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili olarak Kalem Suresi 4. ayette,  “Ve muhakkak ki 

sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin.”  buyurmuştur. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) yüce ahlakı ile ilgili doğru bir ifade 

değildir? 

 

A) Sade ve gösterişsizdi. 

B) İşini kimseye yaptırmazdı. 

C) Özel ilgi görmekten hoşlanırdı. 

D) Övülmekten nehyederdi. 

E) İnsanları eşit sayardı. 

YANIT: C SAYFA: 5-6 

 

  

15. Peygamber Efendimiz’in (sav) İbni Mesud’tan Kur’an dinlerken gözlerinden yaşlar akmasına 

sebep olan ayet aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) “Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice 

olacak!” (Nisa suresi, 41)  

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

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:  A               SAYFA: 84 

 

 

16. 

1- Hz. Hamza  

2- Üseyd bin Hudayr 

3- Numan bin Malik 

 

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 almaz? 

 

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

 

DOĞRU CEVAP A 

  



17. "Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vadinin üstünden ve alt yanından) üzerinize 

yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler 

düşündüğünüz zaman; işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya 

uğratılmışlardı."  

 

Yukarıda verilen ayet aşağıdaki savaşlardan hangisini anlatmaktadır? 

 

A) Mute Savaşı      B) Huneyn Savaşı   C) Hendek Savaşı    D) Bedir Savaşı     E) Uhud Savaşı 

  

DOĞRU CEVAP C 

 

 

 

18. Hufeyze b. Yeman ile babası Bedir savaşında Müslümanların ordusuna katılmak için yoldayken 

müşrikler tarafından yakalanmışlardır. Müslümanların ordusuna katılmayacaklarına dair söz 

vererek müşriklerin ellerinden kurtulmuşlardır. Müslümanların karargâhlarına ulaşınca durumu 

Resulullah’a (sav) anlattılar. Resulullah (sav) onları orduya almadı ve Medine’ye dönmelerini istedi. 

 

Yukarıdaki olay Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliğiyle ilgilidir? 

  

A) Ahde vefalı olması 

B) Adaletli olması 

C) Merhametli olması 

D) Cesareti olması 

E) Azim sahibi ve kararlı olması 

 

CEVAP: A                 SAYFA: 89 

 

19. Ashaptan Hatib b. Ebi Belta Mekke’de yaşayan akrabalarını müşriklerin zararlarından korumak 

için Müslümanların gizliden hazırlık yaptığı Mekke seferini bir mektupla Mekke müşriklerine 

bildirmek istemişti. Ancak gönderdiği mektup Müslümanlar tarafında yakalandı. Ashabın 

cezalandırma teklifini Resulullah (sav) kabul etmedi ve Hatib b. Ebi Belta’yı affetti. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) Hatib b. Ebi Belta’yı affetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Mektubu yazmaya mecbur olması 

B) Bedir ehlinden olması 

C) Rıdvan Biatı’nda bulunmuş olması  

D) Aşere-i Mübeşşere’den olması 

E) Pişman olmuş olması 

 

CEVAP:   B             SAYFA: 110 

 

 



20. Aşağıdakilerin hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav), çokça ganimet elde ettiği savaş veya 

seferlerden biri değildir? 

 

A) Hayber 

B) Beni Nadir 

C) Beni Kureyza 

D) Huneyn 

E) Mute 

 

CEVAP E Sayfa-213 

 

 

 

21. Mekkeli müşrikler, Müslümanları İslam’dan vazgeçirmek ve İslam’ın yayılmasını engellemek için 

her türlü yola başvuruyorlardı. Bu yollardan biri de ambargoydu. 

 

Müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan ambargoyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerin 

hangisi doğru değildir? 

 

A) Ambargo, Müslümanlarla birlikte, Peygamber Efendimiz (sav)’e destek veren akrabalarına da 

uygulanmıştır. 

B) Müşriklerin şiddetli baskı ve tehditlerinden dolayı Müslümanlar, Şi’bi Ebi Talib’e taşınmak 

zorunda kalmıştır.  

C) Müşrikler, Müslümanlara gizlice giden yardımları engellemek için nöbet tutmuşlardır. 

D) Peygamber Efendimiz’in (sav), akrabaları, boykotun kaldırılması için Kureyş’in diğer boylarıyla 

savaşmak zorunda kalmıştır. 

E) Ambargo üç yıl sürmüştür. 

 

Cevap D 

 

22. Peygamber Efendimiz’in (sav) Hayber’deki topraklardan Müslümanların payını alması için 

gönderdiği, ancak orada bazı Yahudilerin saldırısı sonucu şehit olan sahabi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

A) Abdullah b. Sehl 

B) Muhise 

C) Tarık b. Abdullah el-Muharibi 

D) Mesruk 

E) Ebu Hadrad 

CEVAP:  A            SAYFA: 112 

 

 

 

 



23. Peygamber Efendimiz’in (sav), ahlakından sorulması üzerine Hz. Ayşe annemizin 

- “Onun ahlakı, Kur’an (ahlakı) idi.” cevabından Peygamber Efendimiz (sav), ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Eşlerine çokça Kur’an okuduğuna 

B) Güzel ahlakının vahiyle başladığına 

C) Davranışlarını Kur’an-ı Kerim’e göre düzenlediğine 

D) Ahlakının nasıl olduğu bilgisinin yalnızca ailesinde olduğuna 

E) Peygamber olmadan önceki durumuyla ilgili bir bilgi bulunmadığına 

Cevap C 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin(ra) vahyin başladığı dönemlerde Peygamber Efendimiz 

(sav), teselli vermek için kullandığı ifadelerden biri değildir? 

 

A) Allah senin gibi bir kulu asla utandırmaz. 

B) Sen sözün doğrusunu söyler ve emanete riayet edersin. 

C) Fakirlere yardım eli uzatırsın. 

D) Garip kimseleri evinde misafir edersin. 

E) Sen, insanlar arasında Muhammed’ül Emin olarak bilinirsin. 

(Cevap: E sf.31 32) 

 

 

25. Peygamber Efendimiz’in (sav),  vahiy kâtibi aşağıdakilerden hangisidir?   

 

A) Talha bin Ubeydullah 

B) Osman bin Affan 

C) Sa’d bin Ebi Vakkas 

D) Zeyd bin Sabit 

E) Zübeyr bin Avvam 

(Cevap: D sf. 36) 

 

 

 

26. Müslümanlarla yaptıkları savaşta yenilen Hayber Yahudilerinden elde edilen topraklar 

Yahudilerle Antlaşma yapıldıktan sonra nasıl kullanılmıştır? 

 

A) Savaşa katılan Müslümanlar arasında paylaştırılmıştır. 

B) Ganimetlerin tamamı devlet hazinesine aktarılmıştır. 

C) Yahudiler ve Müslümanlar tarafından ortaklaşa ekilmesi kararlaştırılmıştır. 

D) Yahudilerin Hayber’den çıkmalarına karşılık Yahudilere bırakılmıştır. 

E) Toprakların tamamı Müslümanlara bırakılmış buradan elde edilen gelirler, savaşta şehit olan 

kişilerin ailelerine ayrılmıştır. 

(Cevap C. Sf. 112) 

 



27. İslam’dan önce Medine’de yaşayan Yahudilerden oluşan Benî Kurayza ve Benî Nadir 

kabileleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Beni Kurayza kabilesinden biri, Beni Nadir’den birini öldürürse ona kısas yapılırdı. 

B) Beni Kurayza’dan biri Beni Nadir’e sığınırsa iade edilirdi. 

C) Beni Nadir’den biri, Beni Kurayza’dan birini öldürürse kısas uygulanırdı. 

D) Aralarında bir anlaşmazlık olduğu takdirde hakem Resulullah sayılacak ve Kuran’a göre 

hükmedecekti. 

E) Beni Nadir’den biri Beni Kurayza’ya sığınırsa iade edilmezdi. 

(Cevap A Sf. 116) 

 

28. 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 sahabenin sözlerine nasıl bir karşılık vermiştir? 

 

A) Onları bütün Müslümanlara örnek göstermiştir. 

B) Onları cennet ile müjdelemiştir. 

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

D) Onların buna güç yetiremeyeceğini, heyecana kapıldıklarını söylemiştir. 

E) Böyle yaparlarsa sünnetinden yüz çevirmiş olacaklarını söylemiştir. 

CEVAP:  E              SAYFA: 

 

29. Peygamber Efendimiz’in(sav) hangi yönü kitapta başlık olarak yer almamıştır? 

 

A) Vakarı 

B) Hiddeti 

C) Vefakârlığı 

D) Misafirperverliği 

E) Cömertliği 

(Cevap B) 

 

 

30. Peygamber Efendimiz’e (sav) göre en kıymetli(tercih edilen) oruç hangi oruçtur? 

 

A) Haftada bir gün tutulan oruçtur. 

B) İki günde bir tutulan oruçtur. 

C) Her ayın başı, ortası ve sonunda tutulan oruçtur. 

D) Ayda bir gün tutulan oruçtur. 

E) Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçtur. 

(Cevap B. Sf. 130) 

 



31. 

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

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

 

Yukarıda verilenler açıklamalar aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangilerine aittir? 

 

A) İsar - Cesaret  

B) Haya- Vakar   

C) Haya – İsar   

D) Adalet - Haya  

E) Vakar -  İsar 

DOĞRU CEVAP E 

 

32. İslam ordusunun Necd taraflarında Beni Muharib bin Hasafa ile yaptığı savaşın adı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Dumetu'l Cendel Gazvesi 

B) Zi Kared Gazvesi 

C) Sevik Gazvesi 

D) Zatü’r- Rika Gazvesi 

E) Uşeyre Gazvesi 

(Cevap D. Sf. 138) 

 

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

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

Rasulullah aleyhi selam 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; 

 

1- Peygamber Efendimiz (sav) ihtiyaçları öncelik sırasına göre hallederdi. 

2- Peygamber Efendimiz (sav), ilim sahiplerine çok değer vermiştir. 

3- Peygamber Efendimiz (sav), yakınlarına ayrıcalık tanımamıştır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi verilen paragraftan çıkarılabilir? 

 

A) 1 ve 2     

B) 1, 2 ve 3   

C) 1 ve 3   

D) 2 ve 3   

E) Yalnız 3 

DOĞRU CEVAP B 

 



34. Peygamber Efendimiz (sav) en güçsüz olduğu dönemlerde de en güçlü ve muzaffer olduğu 

dönemlerde de şefkat ve merhamet gibi yüce ahlakını hiç kaybetmedi. Kendisini Mekke’den 

zorbalıkla çıkaran, birçok defa da savaşan Mekke halkını fetihten sonra cezalandırma imkânı varken 

affetmiştir.  

 

Peygamber Efendimiz (sav) Mekke halkını hangi ayeti kerimeyi okuyarak affetmiştir?  

 

A) “İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman (görürsün 

ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. (Fussilet, 

34) 

B) “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 

affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” ( Âli İmrân, 134) 

C) “De ki: Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en 

merhametlisidir.” (Yusuf, 92) 

D) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (Araf, 199) 

E) “Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı 

Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.” (Şûrâ, 40) 

 

CEVAP: C                SAYFA: 130 

 

 

35. Bedevîlerden birtakım halk, Peygamberimiz Aleyhisselam’a: “Yâ Rasulallah! Deveden, davardan 

ganimetimizi bölüştür!” diyerek Peygamberimiz Aleyhisselam’ı sıkıştırmaya ve ridasından 

çekiştirmeye başladılar. O kadar ileri gittiler ki, bir ağaca dayanmak zorunda bıraktılar. Hatta 

Peygamberimiz Aleyhisselamın cübbesini sırtından çekip aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam: “Ey 

insanlar! Cübbemi bana veriniz! Siz, Allah’ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğim 

diye mi korkuyorsunuz? Vallahi, ganimet malları şu ormanın ağaçları sayısınca bile olsa, onları 

aranızda bölüştürürdüm! Ben ne cimriyim, ne korkağım, ne de yalancıyım! Siz bende böyle bir şey 

bulamayacak, göremeyeceksiniz!” buyurdu. 

 

Yukarıda anlatılanlar aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşmiştir? 

 

A) Huneyn Gazvesi dönüşü 

B) Tebük Gazvesi Dönüşü 

C) Hendek Gazvesi sonrasında 

D) Taif Kuşatması Dönüşü 

E) Mekke’nin Fethi Günü 

 

Sayfa 220  Cevap A 

 

 

 

 

 



36. Müslümanların Huneyn Savaşı’nda yenerek altı binin üzerinde esir ve çok sayıda ganimet 

elde ettiği ancak peygamberimizin isteğiyle eserleri ve malları serbest bırakılan bundan dolayı 

peygamberimizin cömertliğine hayran kalarak Müslüman olan kabile aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sakif Kabilesi 

B) Huzâa Kabilesi 

C) Mahzum Kabilesi 

D) Beni Sa’lebe kabilesi 

E) Havazin Kabilesi 

(Cevap E Sf. 212) 

 

37. Medine'de Mescid-i Nebî'yi inşa için uygun görülen yerin sahipleri arsayı ücretsiz vermeyi teklif 

ettiler. Ancak Peygamber Efendimiz (sav) bu teklifi kabul etmedi. Arsanın ücreti ödendikten sonra 

mescidin inşasına başlandı. 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) böyle davranmasındaki sebep aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Dedikodulara engel olmak  

B) Arsa sahibinin Yahudi olması 

C) Bağışı kabul etmemesi 

D) İnsanlara eşit davranması 

E) Zekat ve sadakayı kabul etmemesi 

CEVAP:  C            SAYFA: 204 

 

 

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

hayatımızı bu çerçevede şekillendirmek Müslümanlar için bir  zorunluluk halini almıştır. 

 

Buna göre; 

1. Ahlaksızlık ve iffetsizliğin yaygınlaşması 

2. Müslümanların müfsid kültürlerin saldırılarına maruz kalmaları 

3. Müslümanların sayıca az olmaları 

 

durumlarından hangisi veya hangileri bu zorunluluğun nedenleri arasında yer alır? 

 

A) Yalnız 2        

B) Yalnız 3 

C) 1 ve 2 

D) 2 ve 3 

E) Yalnız 1 

 

CEVAP: C      SAYFA: 11 

 

 



39. Resulullah’ın (sav) bir hadis-i şerifinde “Rahman’dan bir bağdır” diyerek önemini belirttiği 

bağ aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yaratıcı  ile kul arasındaki bağ 

B) Peygamber ile ümmeti arasındaki bağ 

C) Kişi ile komşusu arasındaki bağ 

D) İslam kardeşliği 

E) Akrabalık bağı  

CEVAP: E     SAYFA: 49 

 

 

40.  

1- Sakal uzatma 

2- Evlenme 

3- Koku sürünme 

4- Misvak kullanma 

 

Yukarıdakilerden hangisi genel olarak bütün Peygamberlerin tabi olageldikleri sünnetlerdendir? 

 

A) 1 ve 4        

B) 1, 2 ve 3 

C) 2, 3 ve 4 

D) 2 ve 3 

E) 1, 3 ve 4 

 

YANIT: C SAYFA: 74 

 

 

41.  

1.  Usame  

2. Hüseyin 

3. Ümame 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Peygamber Efendimiz’in (sav) torunlarındandır? 

  

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) 1 ve 2 

D) 2 ve 3 

E) 1, 2 ve 3 

 

CEVAP:     D            SAYFA: 153 

 

 



 

42. Peygamber Efendimiz’i (sav) “ O, Öyle bir adam ki, sürekli başı diktir, hiç kimse onun 

burnunu yere sürtememiştir,” şeklinde tavsif eden kimdir? 

 

A) Ebu Leheb 

B) Ebu Cehil 

C) Ebu Süfyan 

D) Ümmü Habibe 

E) İkrime Bin Ebu Cehil 

CEVAP:   C              SAYFA: 12 

 

43.  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) Onlar, bu söze inanmıyorlar diye, onların durumlarına üzüntünden neredeyse kendini harap 

edeceksin! (Kehf-6) 

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

katındadır. 

D) 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) 

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: B SAYFA: 134 

 

44. “Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının 

çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.” (Taha 131) 

 

Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede Rasulullah’ı (sav) hangi konuda uyarmaktadır? 

 

A) Zühd 

B) Vera 

C) Takva 

D) Tevazu 

E) Ahlak 

 

CEVAP:   A              SAYFA: 95 



45. Hz. Osman (ra) anlatır. “ Rasulullah (sav) buyurdular: "Ademoğlunun üç şey dışında hakkı 

yoktur: 

.…………………………………………………………………………………….” (Tirmizi) 

 

Yukarıdaki hadiste sıralanan üç şey aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? 

 

A) İkamet edeceği ev, avretini örtecek elbise, binek 

B) İkamet edeceği ev, bineceği binek, katıksız ekmek ve su 

C) Bineceği binek, hayırlı eş, belini doğrultacağı ekmek 

D) İkamet edeceği ev, avretini örtecek elbise, katıksız ekmek ve su 

E) İkamet edeceği ev, avretini örtecek elbise, kendisini günahlardan koruyacak takva azığı 

 

CEVAP:   D              SAYFA: 97 

 

 

46. Mazlumlar, mağdurlar ve düşkünlere yakın ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz (sav) 

Hz. Abbas ile birlikte Mekke’de yaşanan kıtlık sonrası ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan 

amcası Ebu Talib’e yardım etmek, yükünü hafifletmek gayesiyle bakımlarını üstlendikleri Ebu 

Talib’in iki oğlu aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Ali-Cafer 

B) Zübeyir-Akil 

C) Akil-Talib 

D) Talib-Zübeyir 

E) Zübeyir-Amr 

YANIT: A SAYFA: 160 

 

 

47. Peygamber Efendimiz’in (sav) Beytülmal sorumluluğunu verdiği sahabe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Abdullah bin Mesud 

B) Hz. Hamza 

C) Sad bin Muaz 

D) Abbad bin Bişr 

E) Bilal-i Habeşi 

YANIT:  E SAYFA: 169 

 

 

 

 

 

 



48.  Medine’de Müslümanlar dışında ehli kitaptan olan Yahudiler de yaşıyordu. Medine’de 

yaşayan Yahudilerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? 

 

A) Resulullah (sav), kendi kavimlerinden olmadığı için iman etmemiş ve ona kin duymuşlardır. 

B) Resulullah (sav), onlarla iyi geçinmeye çalışmış, komşuluk ilişkisini en iyi şekilde sürdürmüştür. 

C) Resulullah’a (sav) her fırsatta hakaret etmişler ve birkaç kez de kendisine suikast girişiminde 

bulunmuşlardır. 

D) Resulullah (sav), dürüst olmadıkları için onlarla alışveriş yapmaktan kaçınmıştır.  

E) Kendileriyle yapılan anlaşmaya ihanet ettikten sonra Resulullah (sav) onları sert şekilde 

cezalandırmıştır. 

 

Cevap D Sayfa-183 

 

 

 

 

49. İbni Abbas’ın (ra) rivayetine göre insanların en cömerdi olan Resulullah (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 

 

 

50. 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) Sabırlı olması 

B) Yumuşak huyluluğu  

C) Merhametli olması   

D) Kolaylaştırıcı olması  

E) Hoşgörülü olması 

 

Cevap D 

 

 

 



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

eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Muharrib bin Hasafa 

B) Gavres bin Haris 

C) Selam bin Mişkem 

D) İkrime bin Ebi Cehil 

E) Ka’b bin Zuheyr 

CEVAP:   B           SAYFA: 

 

52. ‘’Resulullah (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: 

 

 

53. Medine’ye Resulullah’ı (sav) ziyarete gelen kişiler yer yetmediğinde, aşağıdaki yerlerden 

hangisi misafirler için kullanılıyordu? 

  

A) Hakim bin Cüzam’ın evi   

B) Hz. Ali’nin evi 

C) Erkam bin Ebil Erkam’ın evi 

D) Hz. Bilal’in evi 

E) Ümmü Şerik’in evi 

CEVAP:   E            SAYFA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. 

-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 sadece başını 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:  B            SAYFA: Kitap geneli 

 

 

55. Resulullah (sav) daha peygamber olmadan önce bile güvenilirliği ve güzel ahlakı nedeniyle 

Mekkeliler arasında “el-Emin” olarak anılıyordu.  

 

Aşağıdakilerin hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) bu güzel ahlakından kaynaklanan 

sonuçlardan biri değildir? 

 

A) İnsanların en değerli eşyalarını O’nun yanına emanet olarak bırakması 

B) Kâbe’nin onarımında ortaya çıkan Hacerü’l Esved taşını yerleştirme krizinde hakem olması 

C) Güzel ahlakı ve yumuşak başlılığı nedeniyle müşriklere bazen tavizler vermesi 

D) Düşmanlarının bile saygısını kazanması 

E) Güzel ahlakıyla insanları etkileyip hidayetlerine vesile olması 

CEVAP:  C               SAYFA: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. 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 Resulullah’a (sav) 

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

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

Peygamberimiz onlara ilk başta olumlu karşılık vermemiştir.  

 

Ebu Süfyan b. Haris Peygamber Efendimiz’in (sav) arkasına gelip “Allah Teâlâ’ya Andolsun ki; 

gerçekten Allah seni bizden üstün kılmıştır! Doğrusu biz, sana karşı yaptıklarımızda suçlu idik!” 

ayetini okuyunca affedilmişlerdir. 

 

Yukarıda sözü edilen ayet aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir? 

 

A) Nebe Suresi 

B) Nisa Suresi 

C) Nuh Suresi 

D) Yusuf Suresi 

E) İbrahim Suresi 

CEVAP:  D               SAYFA: 22 

 

 

57. 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 

CEVAP C Sayfa 26 

 

 

58. 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 

 

 

 



59.  

1-  Önemli kişiler geldiğinde saygı nişanesi olarak ayağa kalkmalı 

2- Mecliste kimsenin hata ve yanlışları açığa vurulmamalı  

3- Meclise girildiğinde boş olan yere oturulmalı 

4- Mecliste kişiye özel yer edinmemeli 

 

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

uygun düşmektedir? 

 

A) 1, 2 ve 3 

B) 2,3 ve 4 

C) 1, 3 ve 4 

D) 1, 2 ve 4 

E) 3 ve 4 

 

DOĞRU CEVAP B 

 

 

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

eden seçenektir? 

 

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

B) Bir talebenin en sevdiği öğretmeninin sözünü dinlemesi gibi 

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

D) Gözünü kapadığında bütün mal varlığı elinden çalınıp alınacakmış gibi 

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

  

CEVAP A 

 

61. 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; 

1. Konuşması susmasından uzundu. 

2. Sözleri her zaman gerçek ve yerindeydi. 

3. Konuşurken kısa ve özlü ifadeler kullanırdı. 

 

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

gösterilebilir?  

 

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

DOĞRU CEVAP D 



62. 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: 

“Resulullah (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(sav)’in 

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) Savaş dışında asla sertlikten yana değildir. 

C) Kadınlara hiçbir zaman el kaldırmamıştır. 

D) Kölelere ve hizmetçilere iyi davranmıştır. 

E) Cansız nesnelere dahi nazik davranmıştır. 

DOĞRU CEVAP B 

SİSTEMDE ALTI ÇİZİLİ KISIM OLMADIĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. 

 

 

63. 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 

 

64. 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 – Rahmet – Emniyet 

B) Basiret – Haya – Emniyet  

C) Feraset – Rahmet – Haya  

D) Basiret – Haya – Rahmet  

E) Haya – Emniyet – Rahmet 

 

DOĞRU CEVAP E 



65. “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) Hayâsı  

B) Güvenilirliği  

C) Vakarı 

D) Tevazusu 

E) Cesareti 

 

CEVAP:  A               SAYFA: 56 

 

 

 

66. 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’in (sav) bu isteğinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

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

B) Sahabelerin zihinlerinden, adam aleyhindeki düşüncelerin silinmesini sağlamak  

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

D) Şikayetler kadar memnuniyetlerin de açıkça söylenmesi gerektiğini göstermek 

E) Bedevinin kendisine yaptığı saygısızlığın, liderliğine gölge düşürmesini engellemek 

DOĞRU CEVAP B 

 

67. 

1. Eziklik hissedip sıkıntı yaşamasına engel olmak 

2. Kendisine sert karşılık vereceğinden çekinmesi 

3. Suçluya karşı şeytana yardımcı olmamak 

 

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

kınamaktan kaçınmasının sebepleri arasında gösterilebilir? 

 

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

DOĞRU CEVAP E 



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: 

“Resulullah (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(sav)’in 

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 

 

 

69. 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; 

1. Yakınlara duyulan sevgi adaletten saptırmamalıdır. 

2. Hz.Fatıma meşru olmayan isteklerde bulunmuştur. 

3. Peygamber ailesi sıkıntı ve darlık çekmektedir. 

 

Yukarıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Yalnız 2  

B) Yalnız 1  

C) 1 ve 3  

D) 2 ve 3  

E) Yalnız 3 

DOĞRU CEVAP A 

 

 

 

 

 

 



70.  

1- İnsanlarda ikiyüzlülük ve yalancılık yaygındı. 

2- Kabile asabiyeti ile hareket edilirdi. 

3- Bir hükümdarın baskısı altında yaşamadıkları için özgürlüğe düşkün yaşamaya alışkındılar. 

4- İnsanlar aşırı tutkulu ve kibirliydi 

 

Yukarıdakilerden hangisi Cahiliyye Dönemiyle ilgili doğru bir bilgidir? 

 

A) 1 ve 2  

B) 1, 2 ve 3  

C) 1, 2, 3 ve 4  

D) 1, 2 ve 4  

E) 2, 3 ve 4 

 

CEVAP: E                SAYFA: 42 

 

 

71. 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) Nasihat isterseniz ölüm yeter. 

B) Hayat ancak ahiret hayatıdır. 

C) Sefer bizden zafer Allah’tandır. 

D) Mülk sahibi mülkü dilediğine verir. 

E) Galib olan ancak Allah’tır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72. Hz. Hüseyin (ra) babası Hz. Ali (ra)’a Peygamber Efendimiz’in (sav) ashabıyla ilişkisini 

sorduğunda babasının şöyle buyurduğunu söyledi: “Peygamber Efendimiz’in (sav) dudağında 

sürekli gülümseme vardı. Ahlak ve huyca kolaylaştırmaya çalışırdı.  Kimseye kötü söz söylemezdi. 

Kimsenin ayıplarını araştırmazdı. Ümitvar olanı hiçbir zaman ümitsizliğe düşürmezdi. Kimseyi 

vermekten mahrum etmezdi. Konuşanların sözleri bitmeden sözlerini kesmezdi.” 

 

Peygamber Efendimiz’in (sav) yukarıda anlatılan özelliklerinden hareketle aşağıdakilerden 

hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Resulullah (sav) insanlara değer verirdi. 

B) Resulullah (sav) insanların eksikliklerini değil, olumlu yönlerini ön plana çıkarırdı. 

C) Resulullah (sav) insanlar kendisinden ne isterse yapardı. 

D) Resulullah (sav) konuşurken söylediklerine dikkat ederdi. 

E) Resulullah (sav) insanların kalplerini kazanmak için gerekli bütün özelliklere sahipti. 

CEVAP:   C              SAYFA: 32 

 

 

73.  

       1.  Güvenilmez                                                                                                                                                       

       2.  Şair  

       3. Yalancı 

       4. Sihirbaz  

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri müşriklerin Resulullah’a (sav) yönelik kara 

propagandalarında kullandıkları ithamlar arasında yer alır?  

 

A) Yalnız 1 

B) 1 ve 3 

C) Yalnız 3 

D) 2 ve 4 

E) 3 ve 4  

 

CEVAP:  D               SAYFA: 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74. 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(sav)’in 

buyurduğu tavsiyeler arasında;  

 

1. Kötü söz darlık, iyi söz bolluk getirir. 

2. Hayır konuşun, faydalanın 

3. Kötü konuşmayın ki selamette olasınız 

4. Ya hayır konuşun ya da susun 

 

Yukarıdaki öncüllerden hangisi yer alır? 

 

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

 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

 

 

 

75. Bir sefer sırasında Resulullah (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 Resulullah (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) “Allah Teâlâ’nın en sevdiği iş, elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını 

karşılayarak bir mümini sevindirmektir.” 

E) “Odun toplama işi de benim üzerime olsun, çünkü Allah kulunu ashabı içinde imtiyazlı 

görmekten hoşlanmaz.” 

 CEVAP: E                 SAYFA: 78 

 

 


