KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
1. Allah(cc)’ın vasıflarıyla ilgili aşağıda verilen

4. “Kaçınanlar hariç, ümmetimin her bir ferdi cennete
girecektir.” hadisinde, kaçınanlardan kastedilen
aşağıdakilerden hangisidir?

2. Mısır’daki şanlı direnişin sembolü haline gelen
meydanın ve aynı zamanda “Sevginin alameti,
sevilene uymak ve ona muhalefet etmekten
kaçınmaktır.” diyen büyük zatın adı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Namaz kılmaktan üşenen
B) Kendisini dünyevi tehlikelerden sakındıran
C) Allah(cc) yolunda cihada çıkmayan
D) Malını Allah(cc) yolunda harcamayan
E) Peygambere karşı gelen

5. Peygamber Efendimiz(sav), “Ya Rabbi ümmetim!,
ümmetim!” diye dua etmeden önce iki
peygamberin duasının geçtiği ayetleri okuyarak
yüce Allah(cc)’a ümmeti için yalvarmış ve yüce
Allah(cc) da O’nu, ümmeti hakkında hoşnut edip
üzmeyeceği müjdesini vermiştir.
Peygamber Efendimiz(sav)’in dualarına müracaat
ettiği bu iki peygamber aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Adem(as) – Hz. İbrahim(as)
B) Hz. Nuh(as)
– Hz. Musa(as)
C) Hz. Yunus(as) – Hz. İsa(as)
D) Hz. İbrahim(as) – Hz. İsa(as)
E) Hz. Eyyub(as) – Hz. Yakub(as)

3. İbadetler sadece beden ile, sadece mal ile ve hem
beden hem de mal ile yapılanlar olarak üç gruba
ayrılır.
Buna göre aşağıda verilen ibadetler türüne göre
eşleştirildiğinde hangisi yalnız kalır?
A) Oruç
B) İnfak
C) Umre
D) Fitre
E) Namaz

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Tahrir
B) Rabia
C) En Nahda
D) Tahrirü’r Rabia
E) Rabiatü’l Adeviye

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

bilgilerden hangisinin doğru olduğu kesin olarak
söylenemez?
A) O, şeylere benzemeyen bir şey’dir.
B) O, bir yöne gitmekle nitelendirilemez.
C) O’na sınır veya mesafe isnat edilmesi doğru
değildir.
D) O,hiçbir yönüyle yaratıklara benzemez.
E) O, imtihan ettiği insanın tercihini
gerçekleşince bilir.

2014

6. Bir hadis-i şerifte, “ yeryüzüne gönderilen
Resullerin birincisi” olarak adlandırılan peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Adem(as)
B) Hz. İbrahim(as)
C) Hz. İsa(as)
D) Hz. Nuh(as)
E) Hz. Şit(as)

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
7. Peygamber Efendimiz(sav)’in sözleriyle ilgili olarak

2014

10. Üstad Bediüzzaman’a göre sünnete uymayanlar üç
kategoride ele alınır.

A) Emir tarzında ise veya emirle beraber terkinde
tehdit bildiriliyorsa yapmak farzdır.
B) Yasaklamakla beraber yapmamanın daha iyi ve
hayırlı olduğu bildiriliyorsa mekruhtur.
C) Emir olmamakla beraber yapana sevap veya
hayır olduğu bildirilenler sünnettir.
D) Yasak bildiriyor ve tehdit içeriyorsa haramdır.
E) Herhangi bir emir veya yasaklama yoksa
yapmamak daha hayırlıdır.

1. Grub: Tembellikten dolayı sünneti terk edenler
2. Grub: Önemsiz gördüğünden terk edenler
3. Grub: Yalanlayacak şekilde eleştirerek terk
edenler

ettiği bir kutsi hadise göre Allah(cc)’ın, daha
sevimlisi ile kendisine yaklaşılamayacağını bildirdiği
amel aşağıdakilerden hangisidir?

---------

A) Farzları yerine getirmek
B) Peygamberin sünnetine uymak
C) Gece namazı kılmak
D) Oruçlu bir ağız ile kendisine dua etmek
E) Allah(cc) yolunda şehit olmak

A) Kadere iman, iman esaslarından biri değildir.
B) Kadere iman, Emeviler döneminde saltanatlarını
meşrulaştırmak için ortaya atılan bir kavramdır.
C) Kadere iman, Allah(cc)’a imanın kapsamı
içerisindedir.
D) Kadere iman, hayrın ve şerrin Allah(cc)’tan
geldiğini bilmektir.
E) Kadere iman, vicdani bir mesele olduğu için
herkes kendi nefsinde bilir.
1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

9. İman esaslarının zikredildiği Nisa Suresi 136. Ayette
“Kadere iman” esasının zikredilmemesinin sebebini,
müfessir Said Havva aşağıda verilen ifadelerden
hangisiyle açıklamaktadır?

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi’nin bu her üç
grubu nitelediği durumlar aşağıdakilerin hangisinde
doğru sırayla verilmiştir?

A)
B)
C)

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

8. Buhari’de geçen ve Ebu Hureyre(ra)’nin rivayet

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

D)
E)

1.Grub
Büyük bir
zarar
Büyük bir
cinayet
Büyük bir
zarar
Büyük bir
cinayet
Büyük bir
sapıklık

2. Grub
Büyük bir
cinayet
Büyük bir
zarar
Büyük bir
sapıklık
Büyük bir
sapıklık
Büyük bir
zarar

3. Grub
Büyük bir
sapıklık
Büyük bir
sapıklık
Büyük bir
cinayet
Büyük bir
zarar
Büyük bir
cinayet

11. 1. Cariyenin efendisini doğurması
2. Çocukların terbiyesinin anne babadan çıkması
3. Çıplak ayaklı, giyimsiz, fakir koyun çobanlarının
yüksek bina yapmakta birbiriyle yarışmaları
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
meşhur Cibril(as) hadisinde geçen kıyamet
alametlerinden biri değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
2. Diğer kitapların gerekli hükümlerini içinde
barındırması
3. Kendisinden sonra kıyamete kadar başka bir
kitap indirilmeyecek olması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bir
hayat programı olarak Kur’an’a uyulmasını gerekli
kılan sebepler arasında gösterilebilir?

olanınıza üstünlüğüm gibidir.”
2. “Şüphesiz ki Allah(cc), melekler, göktekiler ve
yerdekiler, hatta yuvasındaki karınca, hatta
balıklar bile insanlara hayrı öğretene salat
ederler.”
3. “Tek bir fakih Şeytan’a, bin abidden daha
yamandır.”
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
Peygamber Efendimiz(sav)’in ilim hakkında
söylemiş olduğu sözlerinden biri olamaz?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

Yukarıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili
söylenebilecek doğru ifadeler arasında yer alır?
A) 1 ve 3
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1-3 ve 4
E) Hepsi

14. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin kelime
anlamı doğru değildir?
A) Reyyan: Kana kana su içmek
B) İhlas: saflık ve başka şeylerden arınma
C) Hacc-ı mebrur: Kabul olunmuş hac
D) İtikaf: Kafi gelmek, yetinmek
E) Ceyş’ül usra: Zorluk ordusu
1.KATEGORİ

-----

2. Dünya ve ahiret geleceğinden haber verir.
3. Yaşam tarzımızı belirleyen bir anayasadır.
4. Sosyal siyasal ve ekonomik hayatın her alanında
şaşmaz bir ölçüdür.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

13. 1. Geçmiş ümmetlerin durumunu bildirir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

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

15. 1. “Abidin alime üstünlüğü, benim sizin en düşük

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

12. 1.En son indirilen kitap olması

2014

16. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz(sav) şöyle
buyurmaktadır: “Güçlü, kuvvetli kişi rakiplerinin
sırtını yere getiren değildir. Asıl kuvvetli kişi,
öfkelendiğinde………………………. hakim olabilendir?”
Verilen bu hadis-i şerifte boş bırakılan yere
aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?
A) Diline
B) Nefsine
C) Eline
D) Kılıcına
E) Öfkesine

17.

Muaz b. Cebel’in rivayet ettiği bir hadiste
Peygamber Efendimiz(sav), Muaz(ra)’a: “Sana işin
başı,temel direği ve zirvesini haber vereyim mi?”
diye sorduğunda, Muaz(ra): Ver ey Allah(cc)’ın
Resulü” demiştir.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz(sav) sırasıyla,
işin başı,temel direği ve zirvesi olarak aşağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangisini saymıştır?
A) Tevbe
B) İman
C) İman
D) İslam
E) İslam

– Namaz
– Namaz
– Namaz
– Namaz
– Kur’an

–
–
–
–
–

Cihad
Şehadet
Hac
Cihad
İman

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
buyuran Peygamber Efendimiz(sav)’in, sahabenin
“kişi namazından nasıl çalar?” şeklindeki sorusuna
verdiği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A) Mekke’de işkenceler altında olduğu dönemlerde
sabretmesi
B) Allah Resulüne ve müminlere müezzinlik yapması
C) Aldığı her abdestle kılabildiği kadar namaz
kılması
D) Hangi şartta olursa olsun her şekilde doğruyu
söylemesi
E) Hz. Davud(as)’ın tuttuğu gibi iki günde bir oruç
tutması

20. Buhari ve Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte
Peygamber Efendimiz(sav), içerisinde Allah(cc)’ın
zikredildiği evler ile Allah(cc)’ın zikredilmediği evleri
aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?
A) Cami ile kiliseye
B) Cennet ile cehenneme
C) Bahar ile kışa
D) Diri ile ölüye
E) Tatlı su ile tuzlu suya
1.KATEGORİ

reddedilmesi konusunda usanma olmamalıdır.
2. Nefis inad ettikçe, inadına inatla karşılık
verilmelidir.
3. Hoşlanmadığı şeyler sıklıkla yapılıp direnci
kırılmaya çalışılmalıdır.
Yukarıda nefisle cihad hususunda verilen
bilgilerden hangisi veya hangilerinin doğru olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 3

B) 1 ve 2
D) 2 ve 3

C)1 ve 3
E) 1-2 ve 3

22. Peygamber Efendimiz(sav) ve ondan önceki
peygamberlerin söylediği en faziletli söz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subhanallahi ve bihamdihi
B) Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu
Allahu Ekber
C) La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehu’l
mülku ve lehu’l hamdu ve huve ala kulli şey’in
kadir
D) Bismillahirrahmanirrahim
E) Estağfirullahil azim ve etubu ileyke

-----

Bilal-i Habeş(ra), en fazla sevap beklediği ibadet
olarak aşağıda verilenlerden hangisini söylemiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

19. Peygamber Efendimiz(sav)’in bir sorusu üzerine

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Namazda Allah’ın huzurunda olduğunu unutarak
B) Namazda uzun sureler yerine kısa sureler
okuyarak
C) Namazda sağa sola bakıp, huşuyu bozarak
D) Namazın rüku ve secdesini tam olarak
yapmayarak
E) Namazı yanlışlıkla bir rekat eksik kılarak

21. 1. Nefis istemekten usanmadıkça, isteklerinin

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

18. “En kötü hırsız, kendi namazından çalandır.”

2014

23. Kur’an okuyanlarla ilgili benzetmelerin yapıldığı
Buhari hadisinde, aşağıda verilen benzetmelerden
hangisi yapılmamıştır?
A) Kur’an okuyup onunla amel eden, tadı ve kokusu
güzel turunca benzer.
B) Kur’an okumayıp onunla amel de etmeyen,
kokusuz ve tatsız suya benzer.
C) Kur’an okumayıp onunla amel eden, kokusuz,
tadı güzel hurmaya benzer.
D) Kur’an okuyan münafık, kokusu güzel tadı acı
reyhana benzer.
E) Kur’an okumayan münafık, tadı ve kokusu acı
Ebu Cehil karpuzuna benzer.

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
24. Tirmizi ve Buhari’de geçen Cabir(ra)’in rivayet ettiği

27.

2. Yemek yemeden doymayı ummak
3. Çalışmadan kazanmayı beklemek
Yukarıda verilenlerin aşağıda verilen kavramlardan
hangisine zıt olduğu söylenebilir?

26. 1. Hakkı kabul etmemek
2. Allah’tan kork denildiğinde kızmak
3. Giyim kuşamın güzel olmasına sevinmek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kibirli
bir davranış olarak değerlendirilemez?
A)Yalnız 1

1.KATEGORİ

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

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Vera
B) Havf ve Reca
C) Tevekkül
D) Yeis
E) Takva

-----

25. 1. Tohum atmadan tarladan ürün beklemek

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) İbadetleri en güzel olanlar
B) Namazı en güzel kılanlar
C) Konuşması en güzel olanlar
D) İhsanı ve ikramı en güzel olanlar
E) Ahlakı en güzel olanlar

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

bir hadise göre kıyamet gününde peygambere en
sevimli olan ve mekan olarak O’na en yakın olanlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

2014

“ Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman eden
misafirine ikramda bulunsun. Misafire ikram bir
gün bir gecedir. Misafirlik (hakkı) üç gündür.
Bundan sonrası ise (misafirlikten çıkıp) sadaka olur.
Ev sahibini rahatsız edecek kadar beklenmesi,
misafire helal değildir.”
Peygamber Efendimiz(sav)’in bu hadis-i şerifine
göre;
1. Misafire ikramdan kasıt, imkan dahilinde
yedirilebilen güzel şeylerdir.
2. İlk günden sonraki iki gün ev halkının yiyip
içtiğinden ikram edilir.
3. Misafire ikram imanın bir gereğidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin
doğru olduğu söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1- 2 - 3

28. Peygamber Efendimiz(sav) ’in öfke anında abdest
alınmasını tavsiye etmesinin hikmeti aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A) Öfke anında abdestle meşgul olmak ani karar
vermeyi engeller.
B) Abdest namazı, namaz da Allah(cc)’ı hatırlatır.
Böylece Allah(cc) korkusu devreye girer.
C) Öfke Şeytandandır, şeytan da ateştendir. Ateş de
ancak su ile söndürülebilir.
D) Abdestli olmak insana daima Allah(cc)’ın
huzurunda olduğu hissini verir.
E) Öfkeyi yatıştırmanın en kısa yolu herhangi bir
şeyle meşgul olmaktır. Abdest de bir
meşguliyettir.

A Kitapçığı
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29. Ebu Davud ve Beyhaki’de geçen bir hadis-i

32. 1. Anne

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
anne ve babanın çocuklarına karşı görevleri
arasında sayılabilir?
A)Yalnız 1

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

31. Peygamber Efendimiz(sav)’in tavsiye ettiği,
öfkeliyken söylendiğinde, hissedilen kızgınlık
halinin muhakkak geçmesini sağlayacak olan söz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Euzu billahi mineş şeytanir recim
B) Subhanallahi ve bihamdihi
C) Bismillahirrahmanirrahim
D) Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe
illallah-u Allahu ekber
E) Estağfirullahi’l azim ve etubu ileyk
1.KATEGORİ

-----

2. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak
3. İlerde muhtaç olmaması için bir meslek
edinmesini sağlamak

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

30. 1. Doğduğunda ona güzel bir isim koymak

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Bağışlanmaları için onlara dua etmek
B) Düşmanlık ettikleri kimselerden helallik
dilemek
C) Vasiyetlerini yerine getirmek
D) Akrabalarını koruyup gözetmek
E) Dostlarına ikramda bulunmak

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

şerifte, kişinin anne ve babasının ölümünden
sonra bile onlara yapabileceği iyilikler olduğu
bildirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste geçen, anne
ve babanın ölümünden sonra onlara
yapılabilecek iyilikler arasında sayılamaz?

2014

2. Erkek kardeş
3. Akrabalar
4. Kız kardeş
5. Baba
6. Üzerimizde hakkı bulunan kimseler
Peygamber Efendimiz(sav)’in tavsiyesi gereği
yukarıda verilenlere iyilik yapma noktasında
öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) 1-4-5-2-3-6
B) 1-5-2-4-3-6
C) 1-5-2-4-6-3
D) 1-5-4-2-3-6
E) 1-5-3-4-2-6

33. Mahallesindeki komşularına ikramda bulunmak
isteyen birinin önceliği aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A) Kapısı kendisine en yakın olanı
B) Kendisiyle dargın olduğu komşusu
C) Aile nüfusu en fazla olanı
D) Dinini en iyi muhafaza edeni
E) Diğerlerine göre daha uzun komşuluk ilişkisi
olanı

34. Bir babanın çocuğuna verebileceği en büyük
hediye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a iman
B) Güzel bir terbiye
C) Namazı öğretmek
D) Cömertlik
E) Kur’anı ezberletmek

A Kitapçığı

Sayfa 6

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
“( Ey Resulüm )Deki; Eğer Allah’ı seviyorsanız
bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın”

36. Yukarıdaki ayet-i kerimenin nüzul zamanı ve
sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
veya hangileri doğrudur.
1. Sahabelerden bazıları nın Peygamber
Efendimize “biz Allah’ı seviyoruz” demesi üzerine
bu ayet-i kerime nazil oldu.
2. Bu ayeti kerimenin şartlı emri sadece
sahabeler için geçerlidir.
3. Bu ayet-i kerime Uhud Savaşı’nda, sahabeleri
peygambere itaat etmeye teşvik etmek için
inmiştir
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1-2 D) 1-3 E) 2-3

37. Yukarıdaki ayeti kerimenin ana konusu nedir?
A) Allah’a itaat etmek
B) Peygamberi sevmek
C) Allah’tan korkmak
D) Peygambere uymak
E) Günahlardan bağışlanmak

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----

A) Allah’ı sevme iddiasında olanlar, bunu
peygamber gibi çok namaz kılmakla göstermeli
B) Allah’ı sevme iddiasında olanlar, bunu
peygamber gibi pazartesi perşembe orucu
tutarak göstermeli
C) Allah’ı sevme iddiasında olanlar, tüm tutum
ve davranışlarında peygambere uymalı.
D) Allah’ı sevme iddiasında olanlar, peygamber
gibi savaşlarda cihad etmeli.
E) Allah’ı sevme iddiasında olanlar, peygamber
gibi yoksulluk çekmeli.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan
hangisi en doğru ifade olur.

-----

35. Yukarıdaki ayet-i kerimenin meali

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

35,36,37. sorular yukarıdaki ayet-i kerimeye
göre cevaplandırılacaktır.

38.

2014

Allah’ın(cc), emirlerini ve sınırlarını insanlara
bildirme şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Allah’ın insanlara mesajlarını bildirmesi
tamamıyla insanların faydası için olup, Allah’ın
buna ihtiyacı yoktur.
B) Allah emirlerini insanlara iletmek için birçok
meleği ve insanı elçilik vazifesiyle
görevlendirmiştir.
C) Allah insanların niçin yaratıldığını, yeryüzünde
nasıl yaşayacağını ve sorumsuz olmadığını
insana bildirmiştir.
D) Allah insanı yarattıktan sonra başıboş
bırakmayıp insan üzerinde hâkim olmak
isteyen insi ve cinni şeytanların insafına
bırakmadı.
E) Allah yaratmış olduğu insanlara iletmek
istediği emir ve yasaklarını peygamberler
aracılığıyla iletmiştir.

39. Peygamber Efendimiz(sav)’in, eşlerine olan
muhabbeti ve onlara verdiği değere çok sayıda
örnek verilebilir. Bunlardan biri de eşlerinden
birine okuma yazma öğrenmesi için bir öğretici
görevlendirmesidir.
Peygamber Efendimiz(sav)’in, okuma yazma
öğrenmesini istediği eşi ve ona okuma yazma
öğretmesi için görevlendirdiği hanım sahabenin
adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Hz. Zeynep – Esma binti Kays
B) Ümmü Seleme – Nesibe binti Amr
C) Hz. Hafsa – Şifa binti Abdullah
D) Ümmü Habibe – Atike binti Hazm
E) Hz. Aişe – Esma binti Ebubekir

A Kitapçığı
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41. 1. Kaynak kitabın yazarı İlyas Şimşek’tir.
2. Kaynak kitabın adı 2x2=4
3. Kaynak kitabın ana teması peygamberimizin
fetanetidir.
Peygamber Sevdalıları 2014 yılı Kutlu Doğum
programları kapsamında ülke ve Avrupa
genelinde çok sayıda etkinlik düzenlemiş,
Diyarbakır ve İstanbul’da devasa mitingler
gerçekleştirmiştir. Yüzbinlerce Kur’an-ı Kerim’in
dağıtıldığı bu kutlu mevsimin son halkası olarak
düzenlenen Kutlu Doğum Siyer Sınavı’nın 1.
kategorisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?
A)1-2 B)Yalnız 2 C)2-3

1.KATEGORİ

D)1-2-3

E)1-3

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Peygamberimiz (sav): “Şüphesiz ben de sizin gibi
bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz
ediyorsunuz. Olabilir ki, sizden biriniz delilini
diğerinden daha açık ve düzgün ifade etmiş olur,
ben de işitmekte olduğum delil üzerine onun
lehine hükmederim. O halde ben kimin lehine
kardeşinin hakkından bir şey hükmetmiş isem, o
kimse bu hakkı almasın…” buyurmuştur.
Buna göre;
1.Peygamberimiz(sav) daima koruma altında
olduğu için kimse ona yalan söylemeye cesaret
edemezdi.
2. Bazen hakikatler ifade tarzındaki farklılıklar
sebebiyle yer değiştirebilir.
3. Peygamberimiz(sav) zahiri delillere bakıp yanlış
hüküm verebileceğini bildirmiştir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine
ulaşılamaz?
A)Yalnız 1
B) Yalnız 3
C)1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1 - 2 - 3

-----

A) Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize
sırtınızı dönmeyin.
B) Müslüman kardeşini küçük düşürmesi kişiye
kötülük olarak yeterlidir. Müslümanın kanı
malı ırzı müslümana haramdır.
C) Kul, Müslüman kardeşine yardım ettiği
müddetçe Allah da ona yardın eder.
D) Müslüman müslümana zulmetmez, onu
yardımsız bırakmaz.
E) Hepsi

42. Ümmü Seleme’den nakledilen bir hadiste

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

mazlumların kendilerine uzanacak bir yardım eli
beklediği, buna karşılık, İslam kardeşliğinin
unutulmaya yüz tuttuğu bir zamandayız.
Birbirine her zamankinden daha muhtaç bu ahir
zaman ümmetine, aşağıdaki Peygamber
tavsiyelerinden hangisinin şifa niteliğinde olduğu
söylenebilir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

40. Her yerde Müslüman kanının döküldüğü,

2014

43. Selam vermek sünnet, almak ise vaciptir. Ancak
bazı hallerde selam vermek sünnet olmadığı gibi
almak da vacip değildir.
Aşağıda verilenlerden hangisinin kendisine
verilen selamı almasının vacip olmadığı
söylenemez?
A) Kur’an okuyan
B) Zikirle meşgul olan
C) Biriyle konuşma halinde olan
D) Hamamda olan
E) Maişetiyle meşgul olan
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44. Kıyamet günü, peygamber veya şehit olmadıkları

47. 2014 Kutlu Doğum Siyer Sınavı 1. Kategorisi

46. Hayrı ve şerriyle kadere iman etmek farzdır.
Buna göre, kaderle ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisinin doğru olduğu
söylenemez?
A) Yüce Allah(cc)’ın ilmi ezeli ve ebedi olarak her
şeyi kapsamaktadır.
B) Yüce Allah, kıyamete kadar olacak her şeyin
kaderini Levh-i Mahfuz’da yazmıştır.
C) Kulların fiilleri ve diğer yaratıkların fiilleri
hepsi Allah(cc)’ın yaratıklarıdır.
D) Her şey Allah(cc)’ın mahlukudur ve hiçbir şey
O’nun isteğinin dışına çıkamaz.
E) Yüce Allah kullarının seçimini, gerçekleştikten
sonra bilip yazmaktadır.
1.KATEGORİ

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Hz. Aişe
B) Hz. Zeynep
C) Ümmü Seleme
D) Ümmü Habibe
E) Maria

2x2=4 Peygamberimiz(sav)’in Örnek Ahlakı adlı
kitap esas alınarak tertip edilmiştir. Kitabın
yazarının ifadesine göre, 2x2=4’ün anlamını ifade
eden en doğru karşılık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Allah’ı Sevmek + Peygambere uymak=
Kurtuluşa ermek
B) Allah’a itaat + Peygambere itaat = Cenneti
kazanmak
C) Kur’an ahlakı + Peygamber ahlakı = Allah’ın
rızasını kazanmak
D) Allah’ı sevmek + Peygamberi sevmek =
Kurtuluşa ermek
E) Allah’a itaat + Peygambere itaat = Kurtuluşa
ermek

48. Aşağıdaki seçeneklerde verilen Allah’ın güzel
isimlerinden hangisinin anlamı doğru değildir?
A) Mukaddir: Varlıkları belli ölçülerle yaratan
B) Munzir: Elçilerle kullarını azaba karşı uyaran
C) Müyessir : Hakikati arayan kulların kalbine
tesir eden
D) Kafi : Kullarının tüm ihtiyaçlarına yeten
E) Halim : Kötülere dahi iyilik yapmaya devam
eden

-----

annemize Yahudi diyerek hakaret ettiği için iki
aydan fazla bir süre kendisiyle konuşmadığı eşi
aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

45. Peygamber Efendimiz (sav)’in, Hz. Safiye

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

halde, Allah(cc)’ın kendilerine verdiği makama
peygamberlerin de şehitlerin de gıpta edeceği
kimseler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah için birbirini sevenler
B) Oruçlu iken vefat edenler
C) Hayatlarını ilme vakfedenler
D) Cihad meydanlarında at koşturanlar
E) Adalet sahibi yöneticiler

2014

49. 1. Cennetliklere amel defterleri sağ ellerine
verilecektir.
2. Amel defteri sol eline verilenler bir süre
cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete
gireceklerdir.
3. Amel defterleri bazı insanlara arkadan
verilecektir.
Ahirette yaşanacak sahnelerle ilgili
yukarıdakilerden hangisinde verilen bilginin
doğru olduğu söylenemez?
A)Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1 - 2 - 3

A Kitapçığı
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50. 1. Zina

53. Herkesin kendi derdine düştüğü o mahşer

Yukarıda verilenlerden hangi ikisinin, hadisin
ifadesiyle, ahiret haricinde dünyada da peşin
olarak cezalandırılmaya, diğerlerinden daha layık
olduğu söylenebilir?

A) Cemil

B) Celil
B) Kahhar
E) Adl

C) Kadir

52. (1) Allah ve Resulü sadece dünyada huzur
bulalım diye iman etmemizi emretmemişler. (2)
İman dünyamızı düzenler ama en büyük faydası
ahirete yöneliktir.(3) Bu dünyada herkese
çalıştığı kadar maddi karşılık vardır. (4) Bir takım
dünyevi sıkıntılar olsa da kısacık dünya ömrünü,
ahirette ebedi rahat ve mutlu bir hayata çeviren
imandır. (5) Ahirette sadece imanlarında sebat
edenler kurtuluşa ereceklerdir. (6)Cennetin
anahtarı ve cehenneme girmeye engel sadece
iman olacaktır.
Numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın
anlam bütünlüğüne uymamaktadır?
A) 1
1.KATEGORİ

B) 2

C) 3

D) 4

E)5

-----

meydanında toplanan halkın bir şefaatçi
arayacakları o zor günde Allah’ın, hakim (baskın)
olarak tecelli eden sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

51. Bir hadis-i şerife göre, kıyamet günü mahşer

meydanında insanlar, kendilerine şefaat etmesi
için bazı peygamberlere müracaat ettikleri
halde, hiçbiri bu isteğe cevap veremez.
Nihayetinde Peygamber Efendimiz(sav)
Makam-ı Mahmud’ta Allah’ın izniyle ümmetine
şefaat eder.
Bu durumun anlatıldığı hadiste insanların
Peygamberimiz(sav)’den önce müracaat ettiği
peygamberler aşağıdakilerden hangisinde
doğru bir şekilde sıralanmıştır?
A) Hz.Adem-Hz.Nuh-Hz.İbrahim-Hz.Musa-Hz.İsa
B) Hz.Adem-Hz.İbrahim-Hz.Davut-Hz.Musa-Hz.İsa
C) Hz.Adem-Hz.Nuh-Hz.Davut-Hz.İbrahim-Hz.İsa
D) Hz.Adem-Hz.Nuh-Hz.İbrahim-Hz.Davut-Hz.İsa
E) Hz.Adem-Hz.İbrahim-Hz.Nuh-Hz.Musa-Hz.İsa

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

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

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

2. Zulüm
3. Akrabalarla ilişkiyi kesme
4. Faiz

A)1 ve 2

2014

54. Hz. Aişe annemizden rivayet edilen bir hadis-i
şerifte Peygamber Efendimiz(sav)’in bildirdiği
“hiç kimsenin hiç kimseyi hatırlamayacağı üç
yer” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Sura üfürüldüğünde, amel defterleri
dağıtıldığında, sırat köprüsünde
B) Mizanda ameller tartıldığında, amel
defterleri dağıtıldığında, sırat köprüsünde
C) Kabirde ilk sorguda, mizanda ameller
tartıldığında, amel defterleri dağıtıldığında
D) Mahşerde toplanıldığında, mizanda ameller
tartıldığında, sırat köprüsünde
E) Mahşerde toplanıldığında, mizanda ameller
tartıldığında, amel defterleri dağıtıldığında

A Kitapçığı
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karşılaştığı, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve
göğüslerini parçalayan insanların düştüğü
durum, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi
kötü amel sebebiyle gerçekleşmektedir?

Bu durum dikkate alındığında Peygamber
Efendimiz(sav)’in evliliği şiddetle tavsiye
etmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Toplumda birçok günahın ve ifsadın önünü
almak
B) Gençlerin hem dünyevi hem uhrevi saadeti
kazanmalarını kolaylaştırmak
C) Gençlerin aile kurarak maddi yönden bağımsız
hareket etmelerini sağlamak
D) Aile kurumunun muhafaza edilmesini
sağlamak
E) Neslin bozulmasını engellemek
1.KATEGORİ

-----

önemli tehlikelerden biri de ahlaki yozlaşmadır.
Bu durumun temel nedeni ise aile kurumunun
değersizleştirilmesi ve evlilik müessesesinin
işlevselliğini yitirmesidir. Özellikle gençlerin
önüne çıkarılan bir çok engel evliliği
geciktirmekte hatta kimi zaman imkansız
kılmaktadır. Gayr-ı meşru yolları tatmin aracı
olarak kullanmanın doğurduğu bir çok tehlike ile
birlikte boşanmalarda da ciddi bir artış
görülmektedir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

56. Günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu en

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Zina etmeleri
B) Yetim malı yemeleri
C) İftira etmeleri
D) Gıybet etmeleri
E) Namaz kılmamaları

57. “Ya Resulallah, kendimden başka seni her

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

55. Peygamber Efendimiz(sav)’in miraç yolculuğunda

2014

şeyden çok seviyorum.”
“Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur
ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun
resulü ve kuludur.”
“Ya Resulallah, Şaban ayında tuttuğunuz kadar
hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.”
Peygamber Efendimiz(sav)’in, farklı zamanlarda
farklı kişiler tarafından kendisine hitaben
söylenen yukarıdaki sözlerden hangisi veya
hangilerini yanlış bularak düzeltme ihtiyacı
hissettiği söylenebilir?
A)Yalnız 1
B)Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1 ve 3

58. Bir gün Peygamber Efendimiz(sav) Hz. Ali’ye,
Allah’a, Peygamberine, eşine ve çocuklarına
olan ayrı ayrı sevgilerini kastederek, “Ey Ali! Bu
kadar sevgiyi bir tek kalbe nasıl sığdırıyorsun”
diye sormuş, Hz. Ali ise bunun cevabını ancak
Hz. Fatıma’dan öğrenmişti.
Hz. Ali, eşinden aldığı cevapla Peygamber
Efendimiz(sav)’e gelince, Peygamber
Efendimiz(sav)’in gülümseyerek Hz. Ali’ye
verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ben ilmin şehri isem Ali de onun kapısıdır.”
B) “Ne güzel söyledin ey Ali, Allah da seni
sevsin.”
C) “Bu meyve peygamberlik ağacından alınmışa
benziyor.”
D) “Bir gönül ki içine koskoca alem sığar.”
E) “ İlmin kokusunu almak isteyen Ali’yi
koklasın.”

A Kitapçığı
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59. 1. Peygamber(sav)’i anlayabilmemiz için soyunu

60. 2014 Kutlu Doğum Siyer Sınavı’nın 1. Kategorisi
için belirlenen eserde Kuran-ı Kerim’in hangi
ayeti esas olarak açıklanmaya çalışılmıştır?
A) Ahzap suresi 36
B) Kıyamet suresi 36
C) İsra suresi 94
D) Ali İmran suresi 31
E) Mümin suresi 24

61. 21. yy. da yaşayan insanların, Hz
Muhammed(sav)’e karşı, görev ve
sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Bu zamanda uyulması gereken peygamber
Hz. Muhammed (sav)’dir.
B) Zamanımızda peygamber olmadığından
sorumluluğumuz az olup, karlı bir zamanda
yaşıyoruz
C) Hz. Muhammed(sav), 21. yy. dahil kıyamete
kadar gelecek insanlar için yegane kurtuluş
önderidir.
D) Hz Muhammed(sav)’in risaleti kıyamete kadar
tüm insanlar ve zamanlar için geçerlidir.
E) Bu zamanın insanları, Hz Muhammed(sav)’den
çok uzun bir süre sonra gelmesine rağmen,
ona inanıp takipçisi olunca ona ümmet olma
şerefine ulaşır.
1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

C) 1-2
E)1 -4

Allah(cc)’ı sevmekle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Allah’ı sevmek, emirlerini yerine getirmek
suretiyle O’na itaat etmek demektir.
B) Allah’ı sevmek, sadece dille söylenen bir söz
değil, kalb ile hissedilen bir duygudur.
C) Allah’ı sevmenin ilk aşaması O’ndan
korkmaktır.
D) Allah’a sevgimizdeki eksiklik, O’nu yeterince
tanımamaktan kaynaklanır.
E) Allah’ı sevme iddiası tamamen doğru olmalı,
çünkü bu sevgi samimiyetsizliği asla kabul
etmez.

-----

B) Yalnız 2
D)1-3

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Yalnız 1

-----

Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri
peygamberin sünnetine uymak için gerekli
hususlardan biri değildir?

62.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

en az on kuşağa kadar bilmek
2. Yaşantısını ve kişiliğini tanımak
3. Yaptıklarını yapmak, yasakladıklarından uzak
durmak
4. Önem verdiği şeyleri önemsemek, önem
vermediklerine itibar etmemek

2014

63. Peygamber Efendimiz (sav)’e itaatle ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Peygamber Efendimiz’ e uymamız, Allah’ı
sevmemizin alameti olup, Allah’ın da bizi
sevmesine ve bağışlamasına vesile olur.
B) Kurtuluş ve huzurun yolu yaşamımızın her
alanında Hz Muhammed(sav)’e uymaktan
geçer.
C) Peygambere itaat etmemiz, şekilsel
ibadetlerle ilgili olmayıp ibadetlerin özü ile
ilgilidir.
D) Hz.Muhammed (sav)’e uymak bizim dünya
ve ahiretimiz için faydalıyken, ona
uymadığımızda kaybeden biz oluruz.
E) Yüce Allah’ın bizi bağışlaması sadece Hz
Muhammed (sav)’e itaat etmekle mümkün
olur , aksi söylem ve davranışlar hayalden
öteye geçmez.
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64. Peygamber Efendimiz(sav), “Allah’tan taleb

67. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdaki

yukarılara baktıkça……………
Yukarıda boş bırakılan yere anlam bütünlüğünü
bozmadan gelebilecek en uygun cümle
aşağıdakilerden hangisidir?

66. Aşağıdakilerden hangisi cimriliğin sebep olduğu
kötü hasletlerdendir?
A) İnfakta bulunmayı ve zekât vermeyi engeller.
B) Bir ömür boyunca sahip olduklarını kaybetme
korkusu yaşatır.
C) Malı hayır yolunda kullanmayı önler ve kişiyi
bencilliğe sevkeder.
D) Toplumdan soyutlanmaya ve dışlanmaya
sebebiyet verir.
E) Hepsi

1.KATEGORİ

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Kanaat etmeyi öğrenir.
B) Daha çok çalışmak için hırslanır.
C) Elindekiyle yetinmeyi öğrenir.
D) İnsanlara daha cömert davranır.
E) Elindekini kıymetini öğrenir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

65. Kişi, maddi anlamda daima kendisinden

ifadelerden hangisi doğru değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği
şey olarak aşağıdakilerden hangisini bildirmiştir?
A) İman
B) Afiyet
C) Zenginlik
D) Güzel ahlaklı bir eş
E) Helal rızık

2014

A) Kullarına merhametli olan Allah, tarihin her
döneminde peygamberlik müessesesini
işletmiştir.
B) Peygamberlik silsilesi Hz.Adem(as) ile
başlayıp Hz.Muhammed(sav) ile
sonlanmıştır.
C) Peygamberlerin kimi sadece kendi kavmine,
kimi bir şehre ve kimi bir bölgeye
gönderilmiştir.
D) Her gelen peygamber kendinden önceki
peygamberin şeriatını devam ettirdiği gibi,
kısmen veya tamamen değiştirdiği de
olmuştur.
E) Kıyamete kadar başka peygamber
gelmeyeceğinden, günümüz insanının önceki
insanlara göre sorumluluğu daha azdır.

68. Adaletle ilgili olarak aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Ancak kadın-erkek eşitliğini sağlamakla hakiki
adaletin tecellisi gerçekleşebilir.
B) Tüm işlerin yürümesinde, her türlü düzenin
sağlanmasında ve hem dünya hem ahiret
saadetinin kazanılmasında adalet büyük
etkendir.
C) Dünyada insanların adaletli olup olmaması
hayatın dengesine etki eder.
D) Her insan kendi gücüne, konumuna ve
pozisyonuna göre adaleti yerine getirmekle
yükümlüdür.
E) Yerlerin ve göklerin düzeninin sağlanması,
kâinattaki dengenin oluşması Allah’ın
adaletiyle olur.
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
69. (1) Allah’a iman konusu, sadece kalbe hapsedilen

A) 1

B) 2

C) 3 D) 4

E)5

70. Peygamberimiz(sav) ile ilgili olarak aşağıdaki

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

hangisi doğru değildir?

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Diğer tüm peygamberler gibi o da insanlar
arasından seçilmiştir.
B) Peygamberimizin insanlar arasından
seçilmesinin nedenlerinden biri, ümmetinin
ona uyabilmesi ve davranışlarında onu örnek
alması içindir.
C) Peygamberimiz melek, cin veya başka güçlü
ruhani bir varlık olarak ifade edilirse aşırı
yüceltilmiş olur.
D) Allah (cc) birçok ayet-i kerimede
Peygamberimizin bir beşer olduğunu ifade
etmiştir.
E) Peygamberimiz (sav), yaşantısı ile Kuran-ı
Kerim’in canlı örneği olarak müminlere yol
göstericidir.

A) Farzlar, Kur’an ve sünnetle kesin delilleri olan
emirlerdir.
B) Peygamberimiz (sav), hiçbir zaman farzları
terk etmemiştir.
C) Peygamberimiz (sav), farzların yapılmasını
ümmetine de emretmiştir.
D) Farzlar, yapıldığında sevap kazandıran,
yapılmadığında ise azaba sebebiyet veren
görevlerdir.
E) Farzlar sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle
belirlenen emirlerdir.

-----

Numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın
anlam bütünlüğüne uymamaktadır?

71. Farzlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

bir inanç değildir. (2) Bildiğimiz ve bilmediğimiz
özelliklere sahip olan meleklere iman, İslam
inanç esaslarındandır. (3) İman, Allah’ın zatında
sıfatlarında ve isimlerinde bir olduğunu kabul
etmek, hayatın tüm aşamalarında sadece onun
emir ve yasaklarını kabul etmektir. (4) Aksi
takdirde müslümanlar ile müslüman olmayanlar
arasında bir fark kalmaz. (5) Çünkü müslüman
olmayıp Allah’a inandığını söyleyen milyarlarca
insan var.

2014

72. 1. İnsanlar dışındaki diğer canlılar için ahlak
olgusu yoktur.
2. Yüce Allah tüm canlılar için ahlaki kurallar
belirlemiştir.
3. Her toplumun kendine has ahlaki ilkeleri
bulunmaktadır.
Yukarıda ahlak ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E)1- 2 - 3

73. Kendisine iyilik yapılan kişinin, iyilikte bulunana
yapacağı en güzel teşekkür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Allah seni hayırla mükâfatlandırsın demesi
B) Yapılan iyiliklere karşı kendisine de iyilik
etmesi
C) Teşekkür etmesi
D) Yapılan iyiliğin karşılığını vermesi
E) Onun işini karşılık beklemeden yapması

A Kitapçığı

Sayfa 14

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
74. (1) Müşrikler Allah’a inanıyorlardı ama günlük

D) 2

C) 3

D) 4

E)5

açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Müslümanların, elinden geldiğince sünnetleri
yerine getirmesi gerekmektedir.
B) Sünnet denilince anlaşılması gereken sadece
Peygamberimiz’in fiiliyatında gösterdiği
davranışlardır.
C) Sünnetlerin inkar edilmesi veya doğruluğuna
karşı çıkılması büyük günahtır.
D) Sünnetler, uygulandığında büyük sevapların
kazanıldığı, yapılmadığında azabın olmadığı
söz, fiil ve davranışlardır.
E) Sünnet, Peygamber (sav)’in tüm söz, fiil ve
davranışlarını kapsamaktadır.

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

75. Sünnetle ilgili olarak aşağıda yapılan

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) 1

imandır. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın
anlam bütünlüğüne uymamaktadır?

76. İmanın şartlarından biri de peygamberlere

-----

yaşamlarında O’na ortak koşuyorlardı. (2)
Zevkleri ve menfaatleri gereği Allah’a yardımcılar
tayin etmişlerdi. (3) Allah (cc) böyle bir imanı
kabul etmeyeceğini gönderdiği peygamber ve
indirdiği kitapla biz insanlara bildirmiştir. (4) Kim
Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret
gününü inkar ederse şüphesiz sapıtmıştır. (5)
Allah’ın istediği, Resulullah’ın uyup bize tebliğ
ettiği prensip, Allah’ın emirlerinin yaşamın her
alanında geçerli olması ve uygulamalarda bunun
kabul edildiğinin gösterilmesidir.

2014

A) Tüm peygamberler insanlara kurtuluş rehberi
olarak gönderilmiştir.
B) Peygamberler insanların hem dünya hem de
ahiretlerinin kurtuluşu için mücadele
etmişlerdir.
C) Tüm peygamberlerin ortak hedefi insanları
kullara kulluktan kurtarıp Allah’a kul
yapmaktır.
D) Rivayetlere göre yeryüzüne 124 bin
peygamber gelmiştir. Bunların ilki Hz
Adem(as), sonuncusu ise Peygamberimizdir.
E) Kıyamet günü tüm insanlar
Hz.Muhammed(sav)’in ümmeti olarak hesap
verecekler.

77. “ Şüphe yok ki; Biz seni hak ile rahmetimizin
müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak
gönderdik….”(Bakara-119)
“….Ben ancak iman eden bir topluluk için bir
uyarıcı ve müjdeciden başkası değilim.”( Araf188)
“De ki: Ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp
korkutuyorum. Ancak sağır olanlar
uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler.”(Enbiya-45)
Yukarıdaki ayeti kerimelerde ortak olarak
peygamberlerin hangi yönü vurgulanmaktadır.
A) Uyarıcılık
B) Güven
C) Müjdeci
D) Ümit
E) Sabır

A Kitapçığı

Sayfa 15

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
İstişare ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?

bir şeyi ……………1………… ondan uzaklaşın. Size bir
şeyi ……………..2…………… elinizden geldiği kadar
onu …………3…….. getirin.”
Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yerlere
gelecek en doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
1
A)
B)
C)
D)
E)

2

3

yasakladığımda

emrettiğimde

kendinize

yasakladığımda

emrettiğimde

yerine

emrettiğimde

yasakladığımda

bana

emrettiğimde

yasakladığımda

kendinize

yasakladığımda

yasakladığımda

yerine

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

79. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, “Size

-----

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Peygamber Efendimiz(sav), hakkında kesin
hüküm bulunmayan konularda istişare yapardı.
B) İstişare yapmak sadece liderlere has bir
özelliktir.
C) İstişare, işlerin daha elverişli yürümesini sağlar.
D) Mümin bir kimse, alacağı kararda, yapacağı
yolculuklarda ve atacağı her adımda özellikle
kendisi ile beraber hareket eden müminlerle
istişare içinde olur.
E) Aralarında istişare ederek işlerini yürüten bir
kavmi Allah başarıya ulaştırır.

80.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

78.

2014

(1) Allah’ı, Rab, sahip, en büyük gerçek ilah
olarak kabul etmemiz, O’na olan inancımızın
gereğidir. (2) Bu inancımızın gereği olarak
O’nun istediği şekilde terbiyelenmek ve
terbiyelendirmek, O’nun isteklerine uymak, emir
ve yasaklarına göre hareket etmek, O’nun bizim
için belirlediği yaşam tarzını benimseyip
uygulamak gerekir. (3) Müminlerin hayatında
bunların başka alternatifi olmamalıdır. (4) Allah’a
imanın temelini oluşturan kelime-i tevhid, La
İlahe İllallah’tır. (5) Yani biz müslümanlar Allah’ın
emirlerini kalbimizle tasdik, dilimizle ikrar edip
gereklerini davranışlarımızla uygulamak
zorundayız.
Numaralanmış cümlelerin hangisi paragrafın
anlam bütünlüğüne uymamaktadır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E)5

81. Biz Müslümanlar Allah’ın emirlerini kalbimizle
tasdik, dilimizle ikrar edip gerekliliklerini
hayatımıza yansıtmakla sorumluyuz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Allah(cc)’ı sahip olarak kabul ediyoruz ama
ibadet edip etmememize karışmaz.
B) Allah(cc)’ı Rab olak kabul ediyoruz ama
terbiyemize onu karıştırmıyoruz.
C) Allah(cc) her şeyden büyüktür ama bizim bu
zamanda başkalarının emirlerine uymamız
lazım.
D) Allah(cc)’tan başka ilah yoktur ama bu
zamanda nasıl yaşayacağımıza karışamaz.
E) Allah(cc)’ı Rab olarak kabul ettiğimiz zaman
tüm yaşamımızı O’nun ilkeleri doğrultusunda
düzenlemeliyiz.

A Kitapçığı

Sayfa 16

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
1. İnancını sorgulayan
2. Özgüvene sahip
3. Söz ve davranışlarında tutarlı

A)Yalnız 2

83.

B) Yalnız 3

C)1-3

D) 2-3

E)1-2-3

Çeşitli hadis-i şeriflerde müminlerde birtakım kötü
hasletlerin olabileceği ancak bir hasletin
bulunmasının ise mümkün olmadığı buyrulmuştur.
Müminlerde kesinlikle bulunmaması gereken bu
haslet aşağıdakilerden hangisidir?

84. Anne ve babanın çocukları üzerinde hakları çoktur.
Bununla ilgili olarak Yüce Rabbimiz İsra suresi 23
ve 24. ayet-i kerimelerde anne ve babanın
çocuklar üzerindeki haklarını bildirmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet-i kerimelerde
bildirilen anne babanın çocukları üzerindeki
haklarından biri değildir?
A) İyilikle davranmak
B) Onlara öf bile dememek
C) Güzel söz söylemek
D) Onlar için duada bulunmak
E) Her isteklerini yerine getirmek
1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Korkaklık
B) Cimrilik
C) Tamahkârlık
D) Yalancılık
E) Su-i Zan

-----

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri, ahlaki açıdan
Resulullah (sav)’i kedisine örnek alan bir insanda
bulunan bir özelliktir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

85.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

82.

2014

1. Savaş hali
2. İnsanların arasını düzeltip ıslah etmek
3. Aile düzenini sağlamak
4. Mizah yapmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir hadis-i
şerifte Peygamberimiz(sav)’in, yalan söylemenin
caiz olduğunu bildirdiği durumlardan biridir?
A)Yalnız 3 B) 1 - 3 C) 2 - 3 D)1-2-3 E)1-2-3-4

86.

1. Hüsn-ü zan, Allah(cc) hakkında ve kullar
hakkında olmak üzere iki çeşittir.
2. Allah(cc) hakkında su-i zanda bulunmak küfre
sürükler.
3. Müslümanlar hakkında su-i zanda bulunmak
günahtır.
4. Hüsn-ü zan ibadettir.
Zan ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) 1-4

B) 2-3
D) 2-3-4

C) 1-2-3
E) 1-2-3-4

87. Allah(cc)’tan korkarak ve Allah(cc)’ın rızasını
gözeterek nefsin hoşuna gitmeyen şeylerde
kendini tutmaya sabır denir.
Aşağıda sabırla ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha
geniş bir şey verilmemiştir.
B) Her mümin, imanı mukabilinde bela ve
musibetlere düçar olur.
C) Sabır, musibet darbesinin yendiği ilk anda
gösterilecek davranıştır.
D) Sabır imanın meyvesidir.
E) İşittiği eziyet verici söze karşı, Allah’tan daha
çok sabreden yoktur.

A Kitapçığı

Sayfa 17

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
İftira ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?

89.

1. Haset etmek Allah(cc)’ın yaptığı taksimatı kabul
etmemektir.
2. Hasetten şiddetle kaçınmak gerekir, çünkü
ateşin odunu yediği gibi haset de iyilikleri yer
3. İnsanlara haset etmesini telkin eden, nefis ve
şeytandır.
4. Hasetten kurtulmak için haset edilen kimse
hakkında başkalarının yanında güzel konuşmak
gerekir.
Haset ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A)2-3

B)1-4

1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Tarih boyunca İslam düşmanları Peygamberlere,
varisleri olan âlimlere ve onların yolunu
sürdüren muvahhit müslümanlara karşı, gerek
şahıslarına gerekse de davalarını hedef alarak
iftirada bulunmuşlardır.
B) Mümin kişi, dilini ve kalbini iftiradan koruduğu
gibi, bir haber kendisine ulaştığında bu haber
şayet doğruysa çevresine söylemelidir, aksi
takdirde söylememelidir.
C) Zalimler, mazlumların kanları üzerine kurulu
düzenlerinin tehlikeye girmesinden korktukları
anda, müminlere karşı akla hayale gelmeyen,
yalanın en aşağısını uydurmaktan ve onları
haksız yere yaftalamaktan çekinmezler.
D) Müminlerin, müslüman kardeşleri hakkında
olumsuz bir haber işittiklerinde, kendi vicdanları
ile hüsn-ü zanda bulunup, bu apaçık bir iftiradır
demesi gerekir.
E) Müminlere, bir fasık haber getirdiğinde,
takip edeceği yol o haberi araştırmasıdır. Aksi
takdirde bilmeden mümin kardeşlerini incitir ve
vebal altına girer.

90.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

88.

2014

Ebu Hureyre (ra)’nin rivayet ettiği bir hadis-i
şerifte Peygamber Efendimiz(sav)şöyle
buyurmuştur: “Pazartesi ve Perşembe günleri
cennet kapıları açılır. Allah’a hiçbir şeyi ortak
koşmayan her müminin lehine günahları
bağışlanır. Yalnız………………….…………. kimse bu
mağfiretten yararlanamaz…..”
Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gıybette bulunan
B) Kendi ile din kardeşi arasında kin ve düşmanlık
bulunan
C) Müslümanların ayıbını araştıran
D) Müslüman kardeşine yardım etmeyen
E) Komşuluk haklarını yerine getirmeyen

91. Enes(ra)’dan rivayetle: ”Adamın biri bineğiyle
Resulullah (sav)’e geldi. Bineğinden indikten
sonra: ‘Ey Allah’ın Resulü! Bineğimi bağlayıp
ondan sonra mı tevekkül edeyim yoksa
bağlamadan mı tevekkül edeyim?’ dedi. Allah
Resulü ona: ’Bineğini bağla sonra tevekkül et’
buyurdu.”(Tirmizi)
Yukarıdaki hadis-i şeriften çıkarılabilecek en geniş
anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerekli tedbirler alındıktan sonra samimi bir
kalple Allah’a dayanmak gerektiği
B) Bineklerin bağlanması gerektiği
C) Her konuda Resulullah (sav)’e soru sorarak
öğrenmek gerektiği
D) Tedbirli olunması gerektiği
E) Gücü aşan durumlarda tevekkül edilmesi
gerektiği

C)1-2-4 D)2-3-4 E)Hepsi

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Müslümanlarda bulunması gereken ticaret ahlakı
ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?

93.

Zatü’r-Rika gazvesinde geceleyin Ammar b. Yasir
ile sıralı gece nöbetine kalmıştır. Nöbet esnasında
bir müşriğin üst üste attığı iki okla vurulmasına
rağmen her defasında oku çıkarıp namaza devam
etmiştir. Ancak üçüncü okta peygamberin verdiği
görevin tehlikeye düştüğünü anlayınca arkadaşını
uyandırmıştır.
Yaralanmasına rağmen okuduğu sureyi yarım
bırakmayan bu namaz aşığı sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbad bin Bişr
B) Bera bin Marur
C) Miktad bin Amr
D) Mersed bin Mersed
E) Ali bin Ebu Talip
1.KATEGORİ

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Müslüman bir yere gireceği zaman öncelikle izin
istemelidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
müslümanın izin isteme ahlakına uygun değildir?
A) Bir yere girmek istendiğinde üç kere izin
istenir, izin verilirse içeri girilir, verilmez ise
geri dönülür.
B) Birinin evine ziyarete gidildiğinde, ev
sahibinin, kimin geldiğini iyi görmesi için
kapının tam karşısında yüz görülecek şekilde
durulmalıdır.
C) Ergenlik çağına girmemiş çocuklar, sabah
namazından önce ve yatsı namazında önce
büyüklerin odasına girmek istediklerinde izin
istemelidir.
D) İzin isteme adabı, sadece bir eve dışarıdan
gelenler için değil, evdekiler için de gereklidir.
E) Ebeveynler, ergenlik çağına girmiş çocukların
odasına girmek istediklerinde izin istemelidir.

-----

A) Müslümanlar, geçimlerini sağlamak için çaba
içine girdiklerinde Allah’ın gözetimi altında
olduklarını hiçbir zaman göz ardı etmemeli,
faydalı olan malın sadece helal yoldan elde
edilen mal olduğunu unutmamalıdır.
B) Hırs ve tamahkârlığın tesirinde kalmayan her
müslüman, İslam’ın emir ve tavsiyelerine
uyarak, bereket ve bolluğun doğrulukta, zararın
ise yalan ve hilede olduğunu bilir ve bu emir ve
tavsiyelere uyar.
C) Ticaret ahlakında hırslı olup, hile ve desiselerle
insanları kandıranlar, dünyalık işlerde kısa
vadede zarar etseler de, uzun vadede kazanç
elde ederler.
D) Ticaret ahlakında doğruluk, karşı tarafa güven
verir ve başka insanların doğruluk sahibine
yönelip onunla muamelede bulunmasını
sağlar.
E) Alıcı ve satıcı birbirlerinden ayrılmadıkları
müddetçe pazarlıktan vazgeçme hakkına
sahiptirler.

94.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

92.

2014

95. Cabir (ra)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Peygamber Efendimiz(sav)’in şöyle buyurmuştur:
“Zalim de olsa, mazlum da olsa, kişi müslüman
kardeşine yardım etsin…..”
Yukarıdaki hadis-i şerifin devamında buyrulduğu
üzere zalim olan müslümana hangi hususta
yardım edilmelidir?
A) Zulmünü engellemede
B) Darda kalmışsa kolaylık sağlamada
C) Ayıbını örtmede
D) İhtiyacını gidermede
E) Nasihat etmede

A Kitapçığı
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KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Peygamber Efendimiz(sav), müslümanları yollarda
oturmaktan sakındırmıştır. İlla ki yolda oturulacak
ise, yolun hakkının verilmesini istemiştir.

D) 1-3-4

C) 1-2-4
E)1-2-3-4

97. 1. Onunla karşılaştığında selam vermesi
2. Davet ettiğinde davetine icabet etmesi
3. Hapşırdığında ona Elhamdulillah demesi
4. Hastalandığında ziyaret etmesi
Yukarıda belirtilenlerden hangileri müslümanın
müslüman üzerindeki haklarındandır?
A)1-2-3-4

B)1-2-3

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

98. Aşağıdakilerden hangisi, hak yol uğruna canını aziz
İslam davasına adayan Şehid Seyyid Kutup’un
belirttiği, müslümanın sabır göstermesi gereken
durumlar arasında gösterilebilir?
A) İbadetlere devam etmede ve günahlardan uzak
durmada sabır
B) Düşmanın komplo ve tuzakları ile zaferin ve
başarının gecikmesi karşısında sabır
C) İşlenilen günahlara ve yapılan yanlışlara karşı
tevbe etmede sabır
D) Vicdanların kaypaklığına, kalplerin şaşkınlığına
ve sapmalarına, dostun ve destekçinin azlığına
karşı sabır
E) Batılın yayılıp güçlenmesi ve aşılması gereken
mesafenin uzaklığı karşısında sabır
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Yukarıda verilenlerden hangisi, Peygamber
Efendimiz(sav)’in, yolun hakkının verilmesi
hususunda belirttiği ilkeler arasında yer alır?

-----

1. Gözleri haramlara karşı kapatmak
2. Bulunduğu yeri temiz tutmak
3. İyiliği emretmek
4. Selamı almak

99.
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1. Günaha sürüklemedikleri ve Allah’ın emrinin
yerine getirilmesine engel olmadıkları sürece
kendilerine itaat etmek gerekir.
2. Günaha sürükleyip, Allah’ın emrinin yerine
getirilmesine engel olduklarında kendilerine
iyilikte bulunulmaz.
3. Kişinin inancı her ne olursa olsun, onlara
hürmet göstermesi, onun insani olgunluğunun ve
erdemliliğinin bir sonucudur.
Yukarıda anne-baba hakları ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) Hiçbiri

100. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimiz(sav)’ in buyurduğu, kendi gölgesinden
başka bir gölgenin bulunmadığı günde Allah’ın
gölgelendireceği kişilerden değildir?
A) Zina teklifini Allah korkusuyla reddeden kişi
B) Rabbine ibadetle yetişen genç
C) Allah yolunda şehit olan kişi
D) Allah için birbirini seven iki kişi
E) Kalbi camilere bağlı adam

SORULAR BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!
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