1. Lakin ben Rahman’dan bir mağfiret dilerim
Köpük saçan engince bir kılıç darbesi dilerim
Yahut bağırsaklara hem ciğerlere işleyen
Öfkeli ve öldürücü bir mızrak darbesi dilerim
Ta ki kabrim başına uğradıklarında desinler
Allah kutlu kılsın o eri, ne mes’ud bir gaziymiş
Duygularını yukardaki dizelerle dile getiren İslam
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

2. 1. Arap yarımadasında Hıristiyanlığa karşı verilen ilk
savaştır.
2. Resulullah’ın (sav) Şam’a gönderdiği elçinin
Hıristiyanlarca şehid edilmesinden sonra İslam
ordusu gönderilmiştir.
3. Müslümanlar savaşa Halid b. Velid komutasında
on bin kişilik bir ordu ile katılmıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Ka’b b. Zuheyr
B) Hassan b. Sabit
C) Abdullah b. Mes’ud
D) Abdullah b. Revaha
E) Ebu Hureyre

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

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

3. Resulullah (sav) hayatta olduğu süre boyunca
görülmüş en büyük İslam ordusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tebük Savaşı Ordusu
B) Huneyn Savaşı Ordusu
C) Mute Savaşı Ordusu
D) Mekke’nin Fethi Ordusu
E) Yemame Savaşı Ordusu

B Kitapçığı
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Mute Gazvesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
hangisi veya hangileri doğrudur?

2016

4. Huneyn Savaşı'nda müslümanlar, cephede olduğu gibi
cephe gerisinde de çeşitli imtihanlarla denenmişlerdi.
Bunlardan biri Hevazin esirlerinin bütün ordu arasında
dağıtıldıktan sonra Hevazin’e iadesidir. Diğeri ise
Peygamber’in yardımcıları Ensar’ın ganimetlerden
mahrum bırakılmasıydı. Bütün bunlar
düşünüldüğünde islam davetçileri Huneyn
Gazvesi’nden aşağıdaki derslerden hangisini özellikle
çıkarmalıdır?
A) En şiddetli imtihan düşmanla göğüs göğüse
çarpışmaktır.
B) Sabır müslümanlar için en önemli silahtır.
C) Bazen zaferle gelen imtihanlar cephedeki
imtihanlardan daha zorlu olabilir.
D) Müslüman, tarihin her döneminde Kur’an’la
yükselirken bazen kılıca dayanmalıdır.
E) Hayatta en zor imtihanlar mal ile olan
imtihanlardır.

5. Günümüz İslam ordusunun bu olaydan öğreneceği çok
şey var. Bir araya gelmenin, kenetlenmenin, candan
önce malın fedasının çok güzel misalleri var burada…
Burada cephe yürekler, feda edilen mallar, ürünler ve
dirhemler… Hz.Ebu Bekir malının hepsini, Hz.Ömer
yarısını gözünü kırpmadan infak etmiştir. Hz.Osman
ordunun üçte birini donatmıştır. Ve kadınlar… İslam
ordusunun cephede görünmeyen gizli kahramanları.
Fildişi ve sedeften bileziklerini, küpelerini, yüzüklerini,
halhallarını ve daha neleri varsa Resulullah’ın(sav)
huzurunda serili örtüsünün üzerine bırakmakta
yarışmışlardır.
Sahabelerin fedakarlığının anlatıldığı yukarıdaki
paragrafta bahsi geçen olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mute Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Mekke'nin Fethi
D) Tebük Savaşı
E) Huneyn Savaşı
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7. Tebük, münafıkları gün yüzüne çıkaran bir güneş
gibi doğmuştur. Günümüz İslam toplumu da
içindeki münafıkları, ancak zamanın Tebük’lerini iyi
okuyarak açığa çıkarabilir.

-----

A) Önceki Peygamberlerle gelen tahrif edilmiş
Kitaplarla, korunmuş kitap Kur’an’ın arasını
ayırması
B) İslami hareket tarihinde Sabır ve tahammül
dönemi ile kuvvet ve hareket dönemi arasını
ayırması
C) İslam nizamından önceki beşeriyet ile İslam
nizamından sonraki beşeriyet nizamını ayırması
D) Zafer ile hezimete dair neden-sonuç tasavvuru
konusunda tam bir ayrım yapması
E) Bütün bir varlık düzeyinde hak ile batılı
birbirinden ayırması

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

6. Bedir Savaşı “Yevmü’l Furkan” olarak da bilinir. Bu
isimden hareketle büyük İslam alimi Seyyid Kutup,
Bedir Savaşı’nın bu şekilde adlandırılmasının
gerekeçeleri arasında aşağıdakilerden hangisinden
söz etmemiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Cihaddan geri kalarak, bu yolda ipe-sapa gelmez
mazeretler öne sürerler.
B) Küfürlerini açıktan ikrar eder, müslümanların
karşısında, küfrün yanında yer alırlar.
C) Mümin mücahidleri dillerine alır onlarla istihza
ederler.
D) Başkalarını da Allah yolundan çevirmek için
mücadele verirler.
E) İnfakta bulunanları riyakarlıkla yaftalayarak
müslümanların huzurunu bozarlar.

8. Peygamber Efendimiz(sav), Taif dönüşünde
Mekke’ye girerken, kendisini himayesi altına
almasını istediği üç kişi aşağıdakilerden hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) As b. Vail - Süheyl b. Amr - Mutim b. Adiyy
B) Ahnes b. Şerik - Velid b. Muğire - İbnu’d Dağinne
C) Cübeyr b. Mutim - İbnu’d Dağinne - Ebul Bahteri
D) Ahnes b. Şerik - Süheyl b. Amr - Mutim b. Adiyy
E) As b. Vail - Utbe b. Rebia - Ebul Bahteri

9. Aşağıdakilerden hangisi, Medine’deki kabilelerden
olan Neccaroğullarının faziletine delil olarak
sunulamaz?
A) Peygamber Efendimiz (sav) ‘in dayıları konumunda
oldukları için O’nun himayecisi sayılmaları
B) Mescid-i Nebevi’nin Neccaroğulları’na ait arazide
inşa edilmesi
C) Efendimiz(sav)’in hicreti esnasında yol güvenliğini
sağlamış olmaları
D) Efendimiz(sav)’in, “Ensar hanelerinin en hayırlısı,
Neccaroğulları hanesidir.” buyurması
E) Temsilcileri vefat edince, Neccaroğullarının
temsilcisinin Efendimiz(sav) olması

-----

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi
münafıkların özelliklerinden biri değildir?

2016

10. Zafer başta da sonda da daima Allah’tandır. Ve ancak
O’nun kudreti altındadır. Ancak zaferin, Allah katında
iyice öğrenmemiz gereken sabit bazı ilkeleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
A) Sancak sırf Allah için taşınmalıdır.
B) Safların ve sözün birliği sağlanmalıdır.
C) Sayı çokluğu ve teçhizat bolluğu sağlanmalıdır.
D) Dünya sevgisi ve ona ulaşma arzusundan
sıyrılmalıdır.
E) Düşmanla karşılaşıldığında sabır ve sebat
gösterilmelidir.
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SİYER SINAVI
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Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri
Osman b. Affan, Zübeyr b. Avvam ve Abdurrahman
b. Avf’ın üçü için de geçerlidir?
A) Yalnız-3
B) 1-2
C) 1-3
D) 2-3
E) 1-2-3

A) Hz. Ebu Bekr-İsra/Miraç Hadisesinden sonra
B) Hz. Ömer-Bedir Gazvesinden sonra
C) Hz. Osman-Uhud Savaşından sonra
D) Hz. Ali-Hayber Savaşından sonra
E) Hz. Ali-Hendek Savaşından sonra

-----

12. 1- Cennetle müjdelenen kişilerdendir.
2- Habeşistan’a hicret etmiştir.
3-Bedir Savaşı’na katılmıştır.

Sözünü kim ne zaman söylemiştir?

-----

A) Müşrikler, hayattaki en büyük arzuları neyse
onları Efendimize teklif etmişlerdir.
B) Dünyevi hiçbir çıkar olmadan Efendimizin herkesi
karşısına almasını akıllarına sığıştıramadıkları için
bunun bir hastalık hali olabileceğini
düşünmüşlerdir.
C) Müşrikler bu tekliflerle bazı müslümanları
vazgeçirmeyi başardığı için akıllarınca Efendimizi
de aynı şekilde vazgeçirebileceklerini
düşünmektedir.
D) Mekkeli müşrikler İslam'ı kabule pek
yanaşmamaktadır.
E) Mekkeliler Peygamber Efendimiz(sav)'i
davasından döndürmek için ikna yolunu da
denemişlerdir.

13. “Vallahi O böyle demiş ise muhakkak doğru
söylemiştir. Garibinize giden şey de ne? Vallahi O bana
gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ta
gökten yeryüzüne Ona haber geldiğini söyler ve ben
de Onu şeksiz-şüphesiz tasdik ederim. Bu garibinize
giden o halden daha ötedir.”
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Mekkeli müşriklerin bu teklifleri ve sahip oldukları
zihniyet hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

11. Mekke’li Müşrikler Peygamber Efendimiz(sav)'e,
mal, itibar, hükümdarlık ve kadın teklifinde
bulunmuş, bunları kabul etmediği takdirde son
seçenek olarak tedavi teklifinde bulunmuşlardır.

2016

14. Aşağıda verilenlerden hangisi Müslümanların
Habeşistan’a hicret etmelerinin nedenlerinden biri
değildir?
A) Adil bir kral tarafından yönetilmesi
B) Mekke’nin Müslümanlar için güvenirliğini yitirmesi
C) Daveti ve davetçileri himaye edebilecek güçlü bir
merkeze ihtiyaç duyulması
D) Habeşistan kralının yeni dine sıcak bakıp Allah
Resulü'nden davetçi talep etmesi
E) Mekke’de işkence, baskı ve zulümlerin artması
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17. “ Ne zaman Uhud’u okusam, göz yaşımı tutamam.
Beynimde canlanır Uhud Dağı’nın etekleri. Yaralılara
durmadan su taşıyan Hz. Aişe’yi, kanlar içinde uzanmış
Mekke’nin zengin genci Mus’ab'ı, organları
parçalanmış Allah’ın Arslanı Hamza’yı ve
azgınlıklarında aşırı gitmiş Esfel-i Safilinleri gözlerimde
canlandırıyorum. Ve Uhud’u bir daha yaşamamak
için‘………” diyorum.
1. Savaşın kurallarını iyi bellemeli ve düşmanlarımıza
karşı tuzaklar hazırlamalıyız.
2. İslam düşmanlarının ekonomik olarak gelişmesini
önlemeliyiz.
3. İslam’ın ve Kur’an’ın zaferini dünyalık ganimetlere
tercih etmeliyiz.
Paragrafın sonu yukarıdakilerden hangisi ile
tamamlanırsa Uhud’tan çıkarılacak dersler
bakımından doğru olmaz?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 v e 3

16. İblis, Mekke Şirk Ordusunun başında Bedir’e
gelmesine rağmen iki ordu yüz yüze gelince “Ben
sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler
görüyorum.” diyerek kaçmıştır.
Şeytan’ın gördüğü şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüme meydan okuyan muhacirler
B) Ensar’ın kahraman erleri
C) Melekler
D) Yere serilmiş müşrik elebaşları
E) Ağızlarını açmış kızıl develer

B Kitapçığı
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A) Güçlü bir inanç, sayı çokluğuna, mühimmat ile
teçhizat fazlalığına galip gelecektir.
B) İslam topluluğu savaş için gerekli teçhizat ve
mühimmatı hazırlamalıdır.
C) İslam topluluğu sayı olarak artmalı, islam
düşmanlarını bu cihetle geçmelidirler.
D) İslam erlerinin İslam düşmanlarıyla olan
mücadelelerinde silah ve mühimmat hazırlığı
yapmalarına gerek yoktur.
E) Dünya üzerinde zahiri zafer, kafirler ile mü’minler
arasında dolaşır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

15. “Bedir Günü , İslam ordusunda, zahiren hezimet
gerektiren bütün şartlar mevcuttu. Yine o gün
müşriklerin safında zahiren zafer gerektiren bütün
şartlar tam anlamıyla mevcuttur. Tüm bunlara
rağmen Hak batıla galip gelmiş ve Allah’ın va’di
gerçekleşmiştir.”
Bu düşünceye sahip bir araştırmacının İslam
davasının hangi yönüne özellikle vurgu yaptığı
söylenebilir?
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SİYER SINAVI

18. Resulullah (sav) ve Hz. Ebu Bekr’in hicreti esnasında
Hz. Ebu Bekr’in oğlu Abdullah’ın üstlendiği görev
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kureyşlilerin kurguladıkları hileleri Resulullah'a
(sav) iletmek
B) Resulullah’a (sav) ve babasına yemek götürmek
C) Resulullah’a (sav) ve babasına kılavuzluk etmek
D) Resulullah’ın (sav) ve babasının ayak izlerini
silmek
E) Resulullah’ın (sav) ve babasının develerini
beslemek
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SİYER SINAVI

20. Peygamber Efendimiz’in (sav) ümmeti için en fazla
kaygılandığı husus aşağıdakilerden hangisidir?

21. Miraç'ta Efendimiz(sav)'e semavat kapılarının
açılması,her sema katında peygamberlerle
görüşmesinden çıkarılabilecek temel sonuç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Efendimiz'in sınırları, Mekke ve çevresi değil;
bütün varlık alemidir ve O, bütün kainatın
peygamberidir.
B) Tarihte hiç kimseye nasib olmamış bir mucize
Efendimiz(sav)'e verilmiştir.
C) Efendimiz(sav), bu yolculukta önceki
peygamberleri yakından görüp tanıma fırsatı
bulmuştur.
D) Cebrail (as) dahi Efendimiz(sav)'in çıktığı makama
çıkamamıştır.
E) Miraç'ta namaz farz kılındığına göre, kulun Allah'a
en yakın olduğu an namazdır.

B Kitapçığı
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A) Akidelerinin selameti ve safların birliği
B) Kadın hakları
C) Kölelerin hakları
D) Faiz
E) Kan davası
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A) Münafıklara karşı sabrı tavsiye etmiştir.
B) Suveylim’in evlerini başlarına yıkmak üzere
sahabeleri görevlendirmiştir.
C) Onlara beddua etmiştir.
D) Onları huzuruna çağırıp uyarmıştır.
E) “Tebük sonrası mücadelemiz içimizdekilerle
olacak.” buyurmuştur.

22. İbn-i Kesir Tebük Gazvesi’nden geri kalanları dört
kısma ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

19. Tebük Seferi öncesi bir takım münafıkların Yahudi
Suveylim’in evinde toplandıkları ve insanları,Hz.
Peygamber’le (sav) birlikte Tebük gazvesine
katılmaktan alıkoymaya çalıştıkları haberi Hz.
Peygambere (sav) ulaşınca, Resulullah’ın (sav) tavrı
ne olmuştur?

2016

A) Emir altında ve sevaba nail olanlar
B) Mazeret sahipleri
C) Cesaret gösteremeyenler
D) Asi ve günahkarlar
E) Yerilen ve tekdir edilenler

23. Aşağıda isimleri verilen sahabelerden hangisi Tebük
Seferine katılmıştır?
A) Ka’b b. Malik
B) Hilal b. Umeyye
C) Ali b. Ebu Talib
D) Muhammed b. Mesleme
E) Halid b. Velid

24. Kur’an-ı Kerim’de Efendimiz’in(sav) beşeriyetine vurgu
yapan “De ki, ben de sizin gibi bir beşerim..” gibi
ayetleri delil olarak alıp Peygamber Efendimiz’i (sav),
sıradan bir insan gibi gösteren ve manevi şahsiyetinin
yüceliğini göz ardı eden kör zihniyete verilecek en
güzel cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamber Efendimiz(sav), insanlara imam olarak
gönderildiği için insanlar arasından seçilmiştir.
B) Peygamber Efendimiz’i(sav), hristiyanların Hz.
İsa (as)’a yaptığı gibi aşırı yüceltmek doğru değildir.
C) Hz. Muhammed(sav) bir beşerdir, lakin diğer
insanlar gibi değildir. Taşlar arasında yakut ne ise
insanlar arasında O da öyledir.
D) Peygamber Efendimiz(sav) de bizler gibi çarşı
pazarda dolaşmış, alışveriş yapmış olmakla beraber
ekstradan Allah’ın emirlerini bize ulaştıran bir
görevlidir.
E) Tarih boyunca Peygamber Efendimiz’i(sav),
itibarsızlaştırmaya çalışanlar hep olmuştur ve
bugün de var olacaktır.
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SİYER SINAVI

26. “Peygamber Efendimiz(sav)’in çocukluğunun bir
kısmı Sa’d oğulları yurdunda geçmiştir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun Peygamber
Efendimiz (sav)’e kazandırdığı özelliklerden biri
değildir?

27. Allah-u Teala Kur’an’ı Kerim’de Peygamber
Efendimiz (sav)’e hangi surede “O, seni yetim bulup
barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken (doğru) yola
koymadı mı? Ve seni yoksul buldu da zengin kılmadı
mı?” diye seslenerek verdiği nimetlerden
bahsetmiştir?
A) Muhammed Suresi
B) Hucurat Suresi
C) Duha Suresi
D) Abese Suresi
E) Rahman Suresi

B Kitapçığı
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A) Ticaret ile ilgili bilgiler edinmiştir.
B) Daha sıhhatli bir ortamda büyümüştür.
C) Şehirdeki veba hastalığından uzak kalmıştır.
D) Fasih bir dil öğrenmiştir.
E) Süt kardeşiyle beraber koyun gütmüştür.

-----

A) Sıla-i rahmi gözetmek
B) Namazda ve ibadetlerde istikrarlı olmak
C) Yoksullara kol kanat gererek ikramda bulunmak
D) Haktan gelen musibetler karşısında dara
düşenlere yardım etmek
E) Aciz - gariplerin dertleriyle dertlenip, yüklerini
yüklenmek

28. Aşağıda verilen ifadeler, içerdiği mesaj bakımından iki
gruba ayrılırsa, hangi şıkta bulunan ifade,
eşleştirmenin dışında kalır?
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25. Hz. Peygamber(sav), ilk vahyin gelişinden sonra, eve
geldiğinde Hz. Hatice annemiz, Peygamberimiz
(sav)'i, bazı özelliklerini sayarak teskin etmeye
çalışmıştır. Hz. Hatice'nin saydığı, aynı zamanda biz
müslümanlarda da mutlaka bulunması gereken bu
vasıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

2016

A) Allah’ın peygamberi Davud, kendi eliyle kazandığını
yerdi. (Buhari)
B) Şüphesiz Allah, zanaat sahibi mümini sever.
(Taberani)
C) Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de
istemiyorsun… (Yusuf,104)
D) Hz. Aişe (r.a) şöyle demektedir: “Resulullah(sav)'ın
Ashabı, kendi işlerinin işçileriydiler. (Buhari)
E) Peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun
konuştukları ancak kendisine vahyedilen bir
vahiydir. (Necm,3,4)

29. "Ey A'li Fihr! Bir mazlumdur meded için size seslenen,
Mekke'nin göbeğinde zulme maruz kalan, malın
yitiren Diyar-ı gurbettedir, cüdadır vatanından hem
aşiretinden, perişan bir ihramlıdır, mahrum kalmıştır
hem umresinden. Ey Hicr ile Hacer-i Esved arasına
kurulmuş oturan erler! Bilin ki Beytullah-i Haram,
mürrüvveti kamil olan erler içindir. Deyin bana hain ile
namerde hürmet mi olur, haram niçindir?" Tarihi
çağrısını kim ne zaman yapmıştır?
A) Ebu Zer El Ğıfari, Kabe'de Mekkeli müşrikler
tarafından dövüldükten sonra
B) Abdullah bin Mesud, Rahman Suresi'ni okuyup
dövülmesinin ardından
C) Peygamber Efendimiz (sav) Taif dönüşünde
D) Suheyb-i Rumi Mekke'den Medine'ye hicret
ederken
E) Zubeyd kabilesinden bir adam, malı As b. Vail
tarafından gasb edildikten sonra
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32. Arap kabilelerinden Ezd-i Şenue’ye mensub olan
Dımad’ı(Dımam) doğru tanıtan ibare aşağıdakilerden
hangisidir?

31. “Bizler, Hira’nın atmosferine benzer bir havanın
aydınlığında, bazı anlayışlarımızı, kanaatlerimizi
tekrar gözden geçirmeye ve düzeltmeye muhtacız.”
Yukarıdaki İfadede, ümmetin yeniden dirilişi için
hangi ibadetin gerekliliğine vurgu yapılmıştır?
A) Namaz

B) Hacc
D) İtikaf

B Kitapçığı

C) Cihad
E) Davet

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Tarihin her döneminde bütün müslümanların
başına gelen ve daima da gelecek olan bela ve
musibetlerdir.
B) Davetçinin azmini kırmak, tağutlara teslimiyet
gösterip geri adım attırmak ve dininde fitneye
düşürmek için başvurulan psikolojik tehdit
unsurlarıdır.
C) Asr-ı Saadet dönemi için geçerli olan ve Mekkeli
müşriklere has müslümanları caydırma
yöntemleridir.
D) Edebiyatta “Çile” konulu romanların en yoğun
şekilde başvurduğu konu başlıklarıdır.
E) Günümüzde sadece müslümanların karşı karşıya
kaldığı temel sıkıntılı durumlardır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Yukarıda verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

30. 1-Hapis ve İşkence
2-Rızkı kesme ve işten atma
3-Öldürme
4-Sürgün etme

2016

A) Efendimiz’e(sav) cin çarptığını düşünerek sözde
O’nu tedavi etmeye geldiğinde , Efendimiz’den(sav)
duyduğu sözlerin etkisiyle Müslüman olup kavmi
adına da biat eden sahabedir.
B) Mekke’de üç yıl boyunca Haşimoğulları’na
uygulanan boykot sırasında, müşrik olduğu halde
içeriye gizlice gıda yardımında bulunmaya çalışan
kişidir.
C) Uhud Savaşı’ndan önce meydana atılıp
müslümanlardan kendisiyle savaşacak bir yiğit
isteyen ve Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar’ın tadına varan
onlarca kişiden biridir.
D) Müslümanlar umre için Mekke’ye ilerlediğinde,
onları Hudeybiye’de durdurarak umreye izin
vermeyen Kureyş’i uyaran bir kabile reisidir.
E) Peygamber Efendimiz’i (sav) öldürmeye giden Hz.
Ömer’i yolda görüp niyetini öğrenince, ona kız
kardeşi ve eniştesinin de Müslüman olduğunu
söyleyen sahabedir.

33. Tufeyl b. Amr ed-Devsi Müslüman olduktan sonra
kavmine gitmiş ve onları İslam’a davet etmiştir. Kavmi
O’nu ağırdan almış İslam’a girmemiştir. Bunu gören
Tufeyl, Allah Resulü’ne (sav) gelmiş ve “Ey Allah’ın
Resulü! Devsliler beni yiyip bitirdiler. Allah için şunlara
bir beddua et.” demiştir. Bu istek üzerine Efendimiz’in
(s.a.v) verdiği karşılık ne olmuştur?
A) Allah’ım! Tufeyl’in kardeşlerini Salih’in
kardeşlerinin akibetine uğrat.
B) Allah’ım! Devslilerin doğacak çocuklarını ileride
İslamla şereflendir.
C) Allah’ım! Devslileri Lut kavminin akibetine
uğratma.
D) Allah’ım! Devslileri affet. Zira onlar bilmiyorlar.
E) Allah’ım! Devslilere hidayet ver ve onları bana
gönder.

1.KATEGORİ

Sayfa 7

SİYER SINAVI

Allah Resulü'nün (sav), “Evet tek bir kelime, onu
bana verirseniz onunla hem araplara hakim
olursunuz, hem de acemler size boyun eğer.”
diyerek müşrik liderlerini davet ettiği bu söz
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda Müslümanlar için çok önemli olan bazı
kavramların üzerinde durulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Müslümanlar Ulu’l emre İtaat etmelidir.
B) Müslümanlar her duruma hazırlıklı olmalıdır.
C) Müslümanlar ilimlerini artırmalıdır.
D) Müslümanlar nefis terbiyesine önem vermelidir.
E) Nefsine hoş gelmeyen konularda da islami davaya
bağlı kalmalıdır.

B Kitapçığı

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

35. Günümüz davetçileri çalışmalarını yürütürken
Rıdvan Biatı ruhunu diri tutmalıdır. Nefis terbiyesi
ve mücahede yolunda ağacın altında elini
Resulullah’a veren sahabeleri izlemelidir.
Resulullah’ın varislerinin elini Resulullah’ın elini
tutar gibi tutmalıdır. Hoşgörse de görmese de,
içinde bir şeyler kalsa da kalmasa da emre itaat
etmelidir.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) La ilahe illallah
B) Muhammed Resulullah
C) Kur’an
D) Allahu Ekber
E) Barış

36. İslam tarihinde “Feth-i Mübin” olarak adlandırılan
olay aşağıdakilerden hangisidir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

34. Ebu Talib’in hastalığı esnasında, Efendimiz(sav)'i
davasından vazgeçirmek için gelen müşriklere bir
teklif sunan Peygamberimiz, onları yalnızca bir
kelimeye davet ettiğini söylemiştir.

2016

A) Hudeybiye Anlaşması
B) Mekke’nin Fethi
C) Ahzab Savaşı
D) Bedir Savaşı
E) Hayber Savaşı

37. Hudeybiye Anlaşması ile ilgili verilen aşağıdaki
yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Anlaşma metnine Allah’ın adıyla başlanmıştır.
B) Müslümanlar gelecek yıl tavaf yapabileceklerdir.
C) Anlaşmanın yapıldığı gün Resulullah (sav)
sahabelere; “Siz yeryüzünün en hayırlılarısınız.”
demiştir.
D) Anlaşma öncesi Resulullah(sav), geliş amaçlarını
Kureyş’e söylemek üzere Ömer b. Hattab’ı
Mekke’ye göndermiştir.
E) Sahabeler anlaşma maddelerinden ilkin hoşnut
olmamışlardır.

38. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel
nice peygamberler gelip geçmiştir. O, ölür veya
öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Kim
geri dönerse Allah’a bir zarar vermez. Allah
şükredenlere mükâfatını verir.’’ (Âl-i İmran 144)
Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetten çıkarılacak
sonuçlardan biri değildir?
A) Peygamberin de ölümlü olduğu
B) Müslümanların peygambere değil Allah’a ibadet
etmesi gerektiği
C) Müslümanların imanlarının sağlam olması gerektiği
ve cahiliye düzenine dönmemeleri gerektiği
D) Allah’ın bir zarar göremeyeceği ve şükredenlere
mükafat vereceği
E) Peygamber Efendimiz’in (sav) son peygamber olup
tüm insanlığa gönderildiği

1.KATEGORİ
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39. “Şehadet, daima müslümanların yüreğinde coşkun
bir sel olmuştur. İslam davasını günümüze
taşıyanlar, şehidler olduğu gibi ötesine de onlar
taşıyacaklar. Şehadet kervanı bir zincir misali
birbirine bağlı, başı belli fakat sonu belli olmayan
bir uzunlukta... Şehid Habil ile başlayan bu zincir
Mus’ablara, Hamza'lara; İskilipli Atıf, Şeyh Said,
daha ötesinde Abdulkadir Molla'lara kadar uzanan
nice dava erlerinin yer aldığı bir zincir... Bu aşk genç
yaşlı herkesin yüreğinde bir hasret olarak duracak
ve bu kervan kıyamete kadar yürüyecektir.”
Yukarıda verilen paragrafta yazar hangi tür cihada
vurgu yapmıştır?

demeleriyle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihan
edilmeyeceklerini mi sanıverdiler?”(Ankebut 1-2)
Aşağıdaki özlü sözlerden hangisi yukarıda verilen
ayetlere en yakın anlamı taşımaktadır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

41. Allah Resulü’nün (sav) katıldığı yirmiye yakın
gazvede sadece bir müşrik öldürmüştür. Şefkat ve
merhamet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)
tarafından öldürülen müşrik hangisidir?

B Kitapçığı

42. “İşte genciyle yaşlısıyla Müslüman erkek ve kadınlar,
kendilerinden istenileni yaptıkları ve kendilerine tevdi
edilen vazifeyi hakkıyla ifa ettikleri zaman ilk nesil
müslümanlarının özellikleri kazanılmış olur. Bu
noktada Ulu’l emre, hakkını teslim konusunda gurura
kapılmamak ve verilen vazifeyi savsaklamamak
lazımdır.”
Yukarıda Sahabe hayatında önemli bir yer tutan
hangi kavrama değinilmiştir?
A) İs’ar
B) İnfak
C) İtaat
D) İhlas
E) Takva

43. Hz. Peygamber (sav)’in “Allah onlara yâr olsun.
Muhakkak ki O, Lut (as) dan sonra ailesiyle birlikte
hicret eden ilk kişidir.”diyerek övdüğü sahabe
kimdir?
A) Hz. Ebu Bekr
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
E) Zubeyr b. Avvam

-----

A) Bugünkü meşakkat yarın rahatlıktır.
B) Sabır insanı insan belki de sultan eder.
C) Altın ateşte, insan mihnette belli olur.
D) Nimet şükür ister bulmazsa çeker gider.
E) Haklı isen korkma, Hak seni korur.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

40. “Elif Lam Mim. İnsanlar (sadece) ‘iman ettik’

A) Ubeyy b. Halef
B) Ka’b b. Eşref
C) Utbe b. Rebia
D) Amr b. Abdi Vudd
E) Ebul Bahteri b. Hişam

2016

-----

A) Mal ile cihad
B) İlim ile cihad
C) Vakit ile cihad
D) Can ile cihad
E) Nefis ile cihad

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

44. “Resulullah (sav) , Ebu Bekr, Ammar, Ammar’ın Annesi
Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Mikdad.”
İbn Mes’ud yukarıda adı geçen yedi kişi ile ilgili
aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir?
A) Müslüman olduğunu ilk defa açıkça ilan edenler
şu yedi kişidir.
B) İlk olarak İslam’ı kabul edenler şu yedi kişidir.
C) Mekke’de en çok işkence görenler şu yedi kişidir.
D) Kabe’de ilk Kur’an okuyanlar şu yedi kişidir.
E) Cahiliye döneminde dahi puta tapmayan kişiler şu
yedi kişidir.

1.KATEGORİ

Sayfa 9

SİYER SINAVI

A) Nefsim elinde olana yemin olsun ki sen bu
ümmetin peygamberisin.
B) Kuşkusuz sana, Musa’ya da gelen Namus’u Ekber
gelmiştir.
C) Bir gün gelecek senin getirdiğin din tüm dünyaya
hakim olacak.
D) Bu yüzden eza görecek ve yurdundan
çıkarılacaksın.
E) Eğer ben o güne erişecek olursam Allah’ın
davetine elimden geldiğince yardım edeceğim.

47. Resulullah’ın (sav), “İnsanlar beni yalanladıklarında O
beni tasdik etti. İnsanlar beni mahrum ettiklerinde O
malıyla bana destek oldu.” diyerek övdüğü sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Hatice
B) Hz. Ebu Bekr
C) Hz. Ali
D) Hz. Osman
E) Abdurrahman b. Avf

48. İbnu’l Kayyim, Zadu’l Me’ad adlı eserinde davetin
geçirdiği tarihi merhaleleri tasnif etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu merhalelerden biri
değildir?
A) Peygamberliğin gelişi
B) En yakın akraba-i taallukatını uyarışı
C) Kavmini uyarışı
D) Ehli Kitaptan olanları uyarışı
E) İnsanlar veya cinlerden olsun, davetinin kendilerine
ulaşacağı bütün mahlukatı kıyamete kadar uyarışı

-----

Anlatılanları dikkatle dinleyen Varaka b. Nevfel’in
Efendimize söyledikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

46. Allah’ın kutlu Nebi’si ilk vahiyden sonra Mekke’ye
inmiş ve bir süre sonra Kabe’yi tavaf etmiştir. Bu
tavaf esnasında Varaka b. Nevfel’in sorması üzerine
başından geçenleri O’na anlatmıştır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Akide, ahlak ve duruş noktasında safını belli
etmelidir.
B) İçinde yaşadığı toplumun hayırlı işlerine iştirak
etmeli, zulüm ve haksızlık karşısında sesini
yükseltmelidir.
C) İçinde bulunduğu toplumun acılarında ve
sevinçlerinde olabildiğince tarafsız kalmalıdır.
D) Kendi kazancıyla geçinmeli, hiç kimseye muhtaç
olmamalıdır.
E) Toplumsal hayatında daima şer'i sınırların dışına
çıkmamalıdır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

45. Aşağıdakilerden hangisi nebevi çizgide olan bir
davetçinin özelliklerinden biri değildir?

49. 1-Kabe’nin damına çıkarak kavmine Kur’an’ı Kerim
okumuştur.
2-Safa Tepesi’ne çıkarak kavmine Hakk’ı haykırmıştır.
3-Bir ziyafet tertip ederek akrabalarını davet etmiş ve
onlara Hakk’ı anlatmıştır.
Rivayetlere göre “(Önce) en yakın akraba-i
taallukatını uyar! Ve sana tabi olan müminlere kolkanat ger!” (Şu’ara-214,215) ayeti nazil olduğu
zaman Resulullah (sav) yukarıda verilenlerden
hangisi veya hangilerini yapmıştır?
A) Yalnız -1

B Kitapçığı

2016
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B) Yalnız-3

C) 1-2 D) 2-3
Sayfa 10

E) 1-2-3

SİYER SINAVI

52. Aşağıda şıklarda verilen olaylardan hangisi
diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

51. Cafer b. Ebu Talip ve diğer muhacirler Habeşistan’da
Necaşi ile görüşürken İslam davetçilerine örnek
teşkil edecek bir yöntem kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi kullandıkları yöntemin
özelliklerinden biri değildir?
A) Necaşi’ye Mekke’den getirdikleri hediyeleri
sunmuşlardır.
B) Cahiliye devri insanlarının yaşamlarını
betimlemişlerdir.
C) İslam davasının temel esaslarını ve ahlak yapısını
açıklamışlardır.
D) Hükümdarın adil yönetimine vurgu yapmışlardır.
E) Meryem Suresi’nden ayetler okuyarak vahiyden
beslendiklerini göstermişlerdir.

B Kitapçığı

A) Taif Seferi
B) Cinlerden bir zümrenin Nahle Vadisi’nde Allah
Resulü’nden Kur’an dinlemeleri
C) Ebu Talib’in vefat etmesi
D) Habeşistan’a hicret edilmesi
E) Hz. Ömer’in Müslüman olması

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----

A) Müşrikler; Müslümanların Habeşistan’da
güçlenip yayılmasını kendileri için tehlike olarak
görmüşlerdir.
B) Müslümanları Mekke’ye geri getirmek için
görevlendirdikleri kişilerden olan Amr b. As,
Necaşi’nin arkadaşlarındandır.
C) Necaşi’ye ve Patriklerine, görüşmeden önce,
Mekke’den getirdikleri cariyeleri ve kızıl develeri
hediye etmişlerdir.
D) Necaşi’yi, Müslümanlarla konuşmadan önce
onları kendilerine teslim etmeye ikna etmeye
çalışmışlardır.
E) Özellikle Hz. İsa ile ilgili meselelere girerek
Müslümanlarla Necaşi arasında fikir ayrılığı
oluşturmaya çalışmışlardır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Bu strateji ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

50. Mekkeli müşrikler Habeşistan’a hicret eden
Müslümanlarla ilgili strateji geliştirmiş ve bunu
uygulamışlardır.

2016

53. “Vallahi O böyle demiş ise muhakkak doğru
söylemiştir. Garibinize giden şey de ne? Vallahi O bana
gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ta
gökten yeryüzüne O'na haber geldiğini söyler ve ben
de O'nu şeksiz-şüphesiz tasdik ederim. Bu garibinize
giden o halden daha ötedir.” Sözünü kim ne zaman
söylemiştir?
A) Hz. Ebu Bekr-İsra/Miraç Hadisesinden sonra
B) Hz. Ömer-Bedir Gazvesinden sonra
C) Hz. Osman-Uhud Savaşından sonra
D) Hz. Ali-Hayber Savaşından sonra
E) Hz. Ali-Hendek Savaşından sonra

54. 1- Şirk dışındaki günahların affedileceği müjdesi
2- Beş vakit namaz
3- Bakara Suresinin son ayetleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Peygamber
Efendimiz (sav)'e Miraç gecesinde verilmiştir?
A) Yalnız-2

1.KATEGORİ

B) 1-2

C) 1-3 D) 2-3 E) 1-2-3
Sayfa 11

SİYER SINAVI

Yukarıda başlıca özellikleri verilen güzide sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?

56. Resulullah (sav) Hicret’ten sonra Muhacirler ile
Ensar’ı kardeş yapmıştır. Buna göre;
1-Abdurrahman b.Avf – Sa’d b. Rebi
2-Selman-ı Farisi – Ebu’d Derda
3-Talha b. Ubeydullah – Ka’b b. Malik
Yukarıda verilen Muhacir-Ensar eşleştirmelerinden
hangisi veya hangileri doğrudur?
C) 1-2

57. Bedir günü esir düşenlerle ilgili konuşurken Allah
Resulü (s.a.v), “Şayet hayatta olup da benden şu
elebaşların bağışlanmasını isteseydi, onların
tamamını kendisine bağışlardım.” Sözünü kimin
için söylemiştir?
A) Varaka b. Nevfel
B) Rahip Bahira
C) Ebu Talip
D) Abdulmuttalip
E) Mutîm b. Adiyy

B Kitapçığı

A) Hz. Ebu Bekr
B) Hz. Osman
C) Ebu Zer El Gıfari
D) Abdullah b. Mes’ud
E) Abdurrahman b. Avf

59. Aşağıdakilerden hangisi Hılfu’l Fudul ile ilgili doğru
bir bilgi değildir?
A) Bu Cemiyet için toplantı yeri olarak saygınlığı ve
yaşından dolayı Abdullah b. Cud’an’ın evi
kullanılmıştır.
B) Efendimiz(sav) için bu cemiyete katılmak kırmızı
develere sahip olmaktan daha sevimlidir.
C) İslam devrinde de böylesi bir cemiyete katılmaya
davet edilse Peygamberimiz (sav) yine katılırdı.
D) Zübeyd Kabilesi’nden bir adamın, As b. Vail
tarafından uğratıldığı bir haksızlık, bu cemiyetin
kuruluşuna zemin hazırlamıştır.
E) Hılfu’l Fudul’u ilk defa dillendiren ve buna ilk olarak
çağrıda bulunan kişi Mekke’nin ileri gelenlerinden
Ebu’l Bahteri’dir.

-----

B) Yalnız-2
D) 1-3
E) 1-2-3

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Yalnız-1

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Sa’d b. Muaz
B) Ubade b. Samit
C) Sa’d b. Rebi
D) Es’ad b. Zürare
E) Evs b. Sabit

58. Resulullah’tan (sav) sonra Mekke’de Kur’an’ı
açıkça/yüksek sesle ilk okuyan sahabe kimdir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

55. 1-Akabe biatlerinin üçüne de katılmıştır.
2-Neccaroğullarının temsilcisidir.
3-Mus’ab’ın, Medine’de Kur’an mualimi olduğu
günlerde bütün tehlikeleri göze alarak yanında
duran genç yürektir.

2016

60. “Şib’i Ebu Talib’te Müslümanlarla alışveriş edilmez, kız
alınıp kız verilmez, evlerine gidilip gelinmezdi.
Günümüzde de İslam’ın düşmanları Allah’ın erlerine
ve onların devletlerine böylece aynı yöntemi
uygulamaya devam ediyorlar ve ‘tarih tekerrürden
ibarettir’ ilkesi gereği kıyamete kadar da bu yöntem
uygulanmaya devam edecektir”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile ilgilidir?
A) Hicret

B) Boykot
D) Şehadet
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C) Zindan
E) Cihad
Sayfa 12

SİYER SINAVI

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin
Peygamberimiz’in (sav), Allah tarafından cahiliye
adetlerinden korunmuş olduğunun kanıtı olarak
gösterilemez?

62. Peygamber Efendimiz’in (sav), Ficar Harbi’ne,
Müşriklerle birlikte Kabe’nin inşasına ve Hılfu’l
fudul’a katılması gibi hususlarda bir yanlışlık ve
kusur olmadığının ispatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bunlarda bir kusur olsa bile kendisine daha
peygamberlik gelmeden önce gerçekleştiği için
kusur olarak nitelendirilemez.
B) Eğer bunlarda bir kusur olsaydı Peygamberlik
döneminde muhakkak Efendimiz’i(sav) kınayıcı
mahiyette ayetler inerdi.
C) Ficar Harbi ismi günah anlamında olduğu için bu
savaşa katılmış olması Efendimiz’i(sav) daha sonra
son derece rahatsız etmiştir.
D) Eğer bunlar Allah’ın rızasına ters olsaydı; Allah,
razı olmadığı bazı hususlarda Efendimiz’i (sav)
engellediği gibi bunlardan da korurdu.
E) Peygamber Efendimiz(sav) müşrik toplumuyla iç
içe yaşadığı için ister istemez onlarla birlikte bazı
işlerde ortak hareket etmiştir.

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

C) 1-2
E) 3-4

-----

B) Yalnız 4
D) 2-3

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Yalnız 1

63. Allah-u Teala’nın Peygamber Efendimiz’i(sav), yetim
kılmayı irade buyurmasının hikmetini en güzel ifade
eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

61. 1-Mekke’de bir düğün eğlencesini izlemek
istediğinde üzerine uyku salınması
2-Kabe’nin tamiri sırasında setr-i avretle
emrolunması
3- Kavminin yoluna uymayıp Arafat’ta vakfeye
durması
4-Haram aylarda savaşmayı ve kan dökmeyi hoş
görmemesi

2016

A) Allah, Habibinin terbiyesine ve yönlendirilmesine
hiçbir beşerî elin müdahil olmasını istememiştir.
B) Allah, Peygamberimizin(sav), fakirlik ve kimsesizlik
acısıyla fakir insanlara daha çok sahip çıkmasını
istemiştir.
C) Allah, yetim olan birinden böylesi sözlerin
çıkamayacağını göstererek Kur’an’ın kendi katından
olduğunu bildirmek istemiştir.
D) Yetim ve kimsesiz büyüdüğü için söyleyeceği sözler
daha içten olacak ve insanları daha çok
etkileyecektir.
E) Yetim olduğu için, bu davayı soyunu yüceltme
kaygısıyla yürüttüğü şeklindeki şüpheleri daha
baştan engellemek

64. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yahudilerle
yapılmıştır?
A) Tebük Savaşı
B) Mute Savaşı
C) Hayber Savaşı
D) Uhud Savaşı
E) Bedir Savaşı

65. Resulullah’ın (sav) vefatından sonra, toplanmış olan
sahabelere, “Her kim Muhammed’e tapıyor idiyse
bilsin ki Muhammed öldü. Her kim de Allah’a
tapıyorsa bilsin ki Allah diridir ve asla ölmez.” şeklinde
konuşan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ebu Bekr
B) Hz. Ömer
C) Hz. Aişe
D) Hz. Osman
E) Hz. Ali

1.KATEGORİ

Sayfa 13

Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin bütün
vatandaşları bağlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir?
D) 1-3-4

67. İbn Bureyde’den nakledilen rivayete göre, aşağıda
verilen şıklardan hangisinde yer alan savaşların
hepsine, Resulullah(sav) bizatihi katılarak kıtalde
bulunmuştur?

68. Müslümanlar ile Müşrikler arasında yaşanan ilk
çatışma aşağıdakilerden hangisidir?

B Kitapçığı

69. “İki arkadaşımız geri dönmedikçe, o iki esiri fidye
karşılığında size vermeyiz. Zira arkadaşlarımız adına
sizden emin değiliz. Eğer onları öldürürseniz, biz de
sizin arkadaşlarınızı öldürürüz.” diyen Resulullah
(sav)’in bu sözünden aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılamaz?
A) İslam cemaati, bireylerinin hukukunu her koşulda
muhafazaya çalışır.
B) İslam cemaatinin maddi imkanlara ihtiyacı yoktur.
C) İslam cemaati, kendi evlatları üzerine hassasiyetle
titrer.
D) İslam cemaati , evlatlarının kanına karşı müşriklerin
kanını dökme hakkını saklı tutar.
E) İslam cemaati, müşriklerden emin olmadığı zaman
her türlü tedbiri alır.

70. Bedir Savaşı'na gelen müşrikleri görünce, Resulullah
(sav) mücahidlere dönerek, “İşte Mekke bugün
ciğerparelerini size gönderdi” buyurmuştur.
Resulullah (sav) bu sözü ile kimleri kastetmiştir?
A) Müşrik kadınları
B) Ebu Süfyan’ın kervanını
C) Amr b. As ile Halid b. Velid’i
D) Muhacirleri
E) Küfrün ele başlarını

-----

A) Bedir, Ahzab, El Mureysi, Huneyn
B) Bedir, Uhud, Hendek, Mute
C) Bedir, Tebük, Hayber, Sıffin
D) Bedir,Uhud, Hendek, Tebük
E) Ahzab, Cemel, Hayber, Mekke

A) Bedir Savaşı
B) Abdullah b. Cahş Seriyyesi
C) Hz. Hamza Seriyyesi
D) Sa’d b. Ebi Vakkas Seriyyesi
E) Ubeyde b. El Haris Seriyyesi

2016

E) 1-2-3-4
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

C) 2-3-4

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) 1-2 B) 2-3

-----

66. Medine Vesikası’nın (Düstur-i İslami) bazı maddeleri
sadece müminleri, bazı maddeleri sadece gayri
Müslimleri bazı maddeleri de bütün vatandaşları
bağlar.
1-Her hata eden, hatasının ceremesini kendisi
çekecektir.
2- Mazlumun rengi ve inancı ne olursa olsun yardım
olunmalıdır ve onun hamisi devlettir.
3-Malları, hareketleri ve muameleleri hasebiyle
bütün herkesin emniyet hakkı sağlanacaktır.
4-Hakka tecavüz eden hiçbir zalime aman ve
dokunulmazlık verilemez.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

71. "Bir kul ki Allah onu, kendisine istediği kadar dünya
güzelliği vermekle O'nun katında olanı tercih etmek
arasında muhayyer bıraktı, o da, O'nun katında olanı
seçti."
Tüm sahabeler içinde ilkin sadece Hz. Ebu Bekir'in
anladığı, bu söz ile Efendimiz(sav) aşağıdakilerden
hangisine işaret etmiştir?
A) Cennet yurduna
B) Kendi vefatına
C) Dünya imtihanına
D) Ashabın değerine
E) Şeytanın hilesine

1.KATEGORİ

Sayfa 14

SİYER SINAVI

73. Namaz ibadetinin, Efendimiz(sav)’in zemzem
suyuyla yıkandıktan sonra çıktığı Miraç’ta farz
kılınmasının hikmetleri arasında;
1.Mukaddes bir huzurda farz kılınması faziletinin
yüksekliğine işarettir.
2.Taharetin, namaz için vazgeçilmez bir gereklilik
olduğuna işarettir.
3.Namazın alemlerin Rabbinin huzurunda bir
münacat olduğu yönünde bir ihtardır.

-----

C) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3

74. Vefat edeceği günlerde Allah Resulü (sav) “Benim
sinem ve mahremimdir. (yakın ashabım ve
sırdaşlarımdır.)” sözünü kimler için söylemiştir?
A) Eşleri
B) Ehli beyti
C) Bedir Ashabı
D) Ensar
E) Ashab-ı Suffa

B Kitapçığı

1. Komutanların hepsi Peygamberimiz(sav)’in
akrabasıdır.
2. Komutanların hepsi muhacirlerdendir.
3. Davanın ilk yakıtı davetçinin kendisi ve yakın çevresi
olmalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız 2
D) 2 ve 3

B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3

76. Medine’ye Hicret’ten sonra Medine İslam Devleti
tarafından düzenlenen ilk gazve ve seriyyelerin
amaçları arasında;
1. Mekke’de kalan müslümanlara yardım ulaştırmak
2. Kureyş’i yakından takip etmek
3. Arap topraklarında İslami bir askeri gücün varlığını
ilan etmek

A)Yalnız 1
D) 2 ve 3

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

B) 1 ve 2
D) 2 ve 3

75. İslam tarihinde görevlendirilen İlk 4 seriyyenin
başlarında Hz. Hamza, Ubeyde b. Haris, Sa’d b. Ebi
Vakkas ve Abdullah b. Cahş’ın olması dikkate
alındığında;

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
gösterilebilir?

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
gösterilebilir?
A)Yalnız 1

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) İlahi kaderin böyle yazılmış olması
B) Kendilerinden kaynaklanan hata ve kusurların
olması
C) Bu sıkıntıların bir ayrıştırma ve safları temizleme
vasıtası olduğu
D) Düşmanların kuvvetli oluşu
E) Davet yolunda bu tarz sıkıntıların Sünnetullah
olduğu

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

72. Sıkıntılar üst üste geldiğinde ve hakimiyet elde
edilemediğinde birçok davetçinin genel olarak
gözden kaçırdığı husus aşağıdakilerden hangisidir?

2016

B)Yalnız 2
C) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3

77. “…………….. ki, Allah onlara mağfiret etsin,
………………ki, Allah onları salim kılsın.” (Müslim)
Hadis’i Şerif’inde Allah Resulü’nün (s.a.v) övdüğü iki
kabile aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru
olarak verilmiştir?
A) Ğıfar-Eslem
B) Ğıfar-Teym
C) Devs-Eslem
D) Eslem-Devs
E) Devs-Teym

1.KATEGORİ

Sayfa 15

78. Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber
Efendimiz (sav) “Bizim ile onlar arasındaki ahit”
olarak dile getirdiği ve "Her kim onu terk ederse
muhakkak kafir olur.” dediği salih amel
aşağıdakilerden hangisidir?

79. Allah Resulü (sav) ve Hz. Ebu Bekr hicret hazırlığı
yaparlarken Hz. Ebu Bekr’in kızı Esma’nın
kuşağından bir parça kesip yiyecek çıkınının ağzını
bağlaması sebebiyle Efendimiz (sav) Hz. Esma için
aşağıdaki isimlerden hangisi kullanmıştır?

2016

81. Aşağıda Müslümanlar için büyük öneme sahip olan
üç mescidin isimleri verilmiştir. Hangi şıkta bu
mescidlerin tarihte inşa edilme sıralamaları doğru
olarak verilmiştir?
A) Kuba Mescidi-Mescid-i Nebevi-Mescid-i Haram
B) Mescid-i Nebevi-Mescid-i Haram-Kuba Mescidi
C) Mescd-i Haram-Mescid-i Nebevi-Kuba Mescidi
D) Mescid-i Nebevi-Mescid-i Haram-Kuba Mescidi
E) Mescid-i Haram-Kuba Mescidi-Mescid-i Nebevi

82. Resulullah (sav), Hicret için azami derecede tedbirler
almış, açık kapı bırakmamaya dikkat etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?
A) Çıkışta evin arka kapısını kullanmıştır.
B) Öğle sıcağını tercih etmiştir.
C) Yüzünü örtmüştür.
D) Sahil yolunu seçmiştir.
E) Yolu iyi bilen bir sahabeyi kılavuz olarak yanına
almıştır.

80. Resulullah (sav) ve Hz. Ebu Bekr’in hicreti
esnasında Hz. Ebu Bekr’in oğlu Abdullah’ın görevi
neydi?
A) Kureyşlilerin kurguladıkları hileleri
Resulullah’a(sav) iletmek
B) Resulullah’a (sav) ve babasına yemek götürmek
C) Resulullah’a (sav) ve babasına kılavuzluk etmek
D) Resulullah’ın (sav) ve babasının ayak izlerini
silmek
E) Resulullah’ın (sav) ve babasının develerini
beslemek

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Zinnureyn
B) Afife
C) Zatü’n-Nitakeyn
D) Hümeyra
E) Sıddıka-i mübareke

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

-----

A) Namaz
B) Oruç
C) Cihad
D) Zekat
E) Kur’an Okumak

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

SİYER SINAVI

83. Resulullah Mekke’den Medine’ye hicretini azami
derecede gizli tutmuş ve sınırlı sayıda kişinin bilmesine
dikkat etmiştir.
Aşağıda isimleri verilenlerden hangisi hicretten
haberdar olan bu kişilerden biri değildir?
A) Ümmü Rûman
B) Abbas b. Abdulmuttalip
C) Abdullah b. Ebu Bekr
D) Ali b. Ebu Talib
E) Esma b. Ebu Bekr

1.KATEGORİ

Sayfa 16

SİYER SINAVI

Birgün Resulullah (sav) ashabıyla otururken Mus’ab
b. Umeyr uzaktan göründü. Üzerinde bedevilerin
giydiği, birçok yerinden yamalanmış, kolsuz olduğu
halde kol uydurulup dikilmiş köhne bir aba vardı.
Ashab onu bu halde görünce merhamet ve
şefkatten olsa gerek başlarını öne eğdiler. Onun bu
halini değiştirecek imkanları da yoktu. Mus’ab gelip
selam verdi. Resulullah(sav) selamını aldıktan sonra
“Dünyayı ehliyle birlikte çeviren Allah’a hamdolsun.
Ben onu Mekke’de hiçbir Kureyş gencinin ana-baba
varlığından onun kadar nasiplenmediği nimetler
içinde gördüm. Sonra onu, Allah ve Resulü’nün
sevgisi, hayra olan rağbeti o nimetler içinden
çıkardı.” buyurdu.

-----

A) Haram ayda gerçekleşmiştir.
B) Resulullah (sav) bu savaşa katılmıştır.
C) Peygamber Efendimiz ileride “Bu savaşa
Katılmamış olmayı dilerdim.” demiştir.
D) Peygamber Efendimiz savaşta amcaları için ok
toplamıştır.
E) Savaş Kinane ve Kays arasında gerçekleşmiştir.

86. Verilen paragraftan çıkarılacak en genel yargı ve
ders aşağıdakilerden hangisidir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Ficar Harbi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru
değildir?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

84.

2016

A) Bir Müslüman kibre düşmemek ve nefsini terbiye
etmek için eski ve yamalı elbiseler giymelidir.
B) Allah imtihan gereği insanları sürekli halden hale
evirip çevirir.
C) Allah ve Resulü’nün sevgisi bütün dünyevi
nimetlerin üstündedir.
D) Bir Müslüman zor durumdaki kardeşine elinden
geldiğince yardımcı olmalıdır.
E) Bir Müslüman davası için anasını babasını bile terk
edebilmelidir.

87. Uhud Günü Peygamber Efendimiz(sav)’in hayatta
olduğunu ilk fark etmiş ve bunu müslümanlara
duyururken Efendimiz(sav), eliyle kendisine susması
işaretinde bulunmuştur. Daha sonra Efendimiz(sav) ile
zırhlarını değiştiği için Peygamber zannedilerek
şiddetli hucuma maruz kalıp yirmi yerinden yara alan
bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Ka’b b. Malik
C) Ebu Dücane
D) Enes b. Nadr
E) Talha b. Ubeydullah

-----

85. ve 86. sorular yukarıda verilen paragrafa göre
cevaplandırılacaktır.

A) Maddi varlık içinde yüzerken davası için hepsini
terk etmiştir.
B) Eskiden çok daha deli dolu iken daha sonra çok
daha ağırbaşlı hale gelmiştir.
C) Etrafındakileri etkileyecek bir üslûba
kavuşmuştur.
D) Sahabeler de en az Mus’ab kadar maddi sıkıntı
içindedir.
E) Mus’ab Mekke’de hiçbir şey bilmezken sonra,
İslam'ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gitmiştir.

B Kitapçığı

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

85. Bu paraçaya göre Mus’ab b. Umeyr’deki en büyük
değişim aşağıdakilerden hangisidir?

88. “…Allah muhakkak ki bu dini tamama erdirecektir,
Öyle ki, San’a’dan yola çıkan bir yolcu içinde Allah’tan
gayri kimsenin korkusunu taşımaksızın Hadramevt’e
kadar [Emniyet ve selamet içinde] gidecektir….”
Allah Resulü (sav) yukarıdaki sözleri ne zaman
söylemiştir?
A) Taif’ten dönüşte
B) Mekke’de Habbab’ın (ra) dua istemesi üzerine
C) Uhud’ta Müslümanlar dağıldıkları zaman
D) Hendek Savaşı’ndan önce
E) Mekke’nin Fethi esnasında

1.KATEGORİ

Sayfa 17

SİYER SINAVI

Ey Müslüman! Kimi zaman Erkam’ın evinde, kimi
zaman Mescid-i Nebi’de, oturmalısın Peygamberin
dizinin dibinde. Bir de O’ndan dinlemelisin Kur’an’ı.
Bir yanın Mus’ab olmalı, kapı kapı dolaşmalısın. Bir
yanın Hamza, bir yanın Ömer olmalı, ezilenler
seninle güç bulmalı. Ebu Zer olmalısın kimi zaman,
tüm dünyan sırtında taşınmalı. O söylemişse
doğrudur demelisin, O’nun sözlerine itibar
etmeyenlere karşı, Sıddık gibi.
Tehlike sardıysa dört bir yanı, çekinmeden
girmelisin ölüm yatağına. Hele biri meydan okudu
mu, karşılıksız kalmamalı cüreti ve bildirmek için
haddini, atılmalısın meydanlara, Ali Haydar gibi.
Yürüdüğün yolda deniz olsa karşına çıkan, tereddüt
etmeden dalmalısın Muaz’ın oğlu gibi. Öyle bir
atmalısın ki oklarını, “Anam babam sana feda olsun”
sözü yankılanmalı semada. Bilal’in direnişini,
Habbab’ın iniltisini ekle, Sümeyye’nin ve Yasir’in
kanından da biraz. İbniMesud’un haykırışını ve
Fatıma’nın gözyaşlarını kat bir de. Kat ki anlam
bulsun hayat.
Kalkmalısın ey Müslüman! 21. asrın başından
Peygambere atılan taşlara siper ol ki artık
incinmesin Peygamber. Kalk ey Müslüman! Zamanın
Huneyn’lerinde dönüp gidenlerin ardından seslen o
gür sesinle. Resulullah burada! Gelin toplanın ve
birleşin diye.

B Kitapçığı

A) Asr-ı Saadet modelleri günümüze taşınmalı ki,alemi
İslam’ı saran kara bulutlar yerini güneşe bıraksın.
B) Hemen her sahabenin özdeşleştiği ve örnek
alınması gereken önemli bir özelliği vardır.
C) Dağılıp gruplara ve hiziplere bölünen
ümmet, Muhammedî sevdaetrafında birleşmelidir.
D) Günümüzde, İslam’ı kalplerden çıkarıp kovmak için
yapılan her şey, manen Allah Resulü’nü
taşlamaktır.
E) Kur’an tek başına, doğruya erişmenin, her türlü
sapkınlıktan kurtulmanın tek ve biricik yoludur.

----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

Ortadoğu yanıyor, ümmet mahzun yine.Eller açılmış
semaya, gözyaşları eşlik ediyor duaya. Ya Rab! Yok
mudur bir necat kapısı, kurtuluş ne zaman? Ve on
dört asır evvelinden gelen cevap yankılanır…

-----

90. ve 91. sorular aşağıda verilen paragrafa göre
cevaplandırılacaktır.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

A) Dişlerini misvaklamak
B) Teyemmüm almak
C) İnsanlarla helalleşmek
D) Sefere ordu göndermek
E) Borçlarını ödemek

90. Yukarıda verilen okuma parçasından aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU

89. Peygamber Efendimiz(sav)’in, vefatından hemen
önce yaptığı en son iş aşağıdakilerden hangisidir?

2016

91. Yukarıda verilen okuma parçası esas alındığında,
siyer okurken dikkat edilmesi gereken en önemli
husus aşağıdakilerden hangisidir.
A) Siyer sadece okunmakla kalmamalı, tüm
örnekliğiyle hayata yansıması gereken bir Kur’an
ahlakı olarak anlaşılmalıdır.
B) Siyer okurken, sahabeler yakından tanınmalı ve en
önemli özellikleri mutlaka bilinmelidir.
C) Sahabelerin İslam davası uğrunda yaşadığı zorluklar
hiçbir zaman unutulmamalıdır.
D) O gün yaşanan sıkıntılardan sonra, bugün ümmetin
içine düştüğü halden kurtulması için çokça dua
edilmelidir.
E) Siyer, her müslümanın daima okuması ve elinden
hiç düşürmemesi gereken kitapların başında yer
almalıdır.

1.KATEGORİ

Sayfa 18

A) Vahyin inmeye başladığı gün
B) Resulullah (sav) ve Hz. Ebu Bekr’in Medine’ye
girdikleri gün.
C) Bedir Savaşı’nın kazanıldığı gün
D) Ahzab ordusunun geri çekildiği gün
E) Mekke’nin Fethi ile Kabe’nin putlardan
temizlendiği gün

94. “Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine
yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı ikame
eder, zekatı verir, marufu emreder ve münkerden
nehyederler. Bütün işlerin akibeti Allah’a aittir.”
(Hacc-41)” ayeti aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap olarak ifade edilirse daha doğru olur?
A) Kendimize yönetici olarak seçtiğimiz insanlar,
hangi özelliklere sahip olmalıdır?
B) İhlas nedir?
C) Allah yolunda cihad etmek nasıl olur?
D) Allah Resulünün sahabeleri bir yeri fethederken
nelere dikkat ederlerdi?
E) Günümüzde Müslümanlar arasında süregelen
ayrılıkların temel sebebi nedir?

B Kitapçığı

-----
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95. “Resulullah’a(s.a.v), Mescid’in tavanını iyice yapıp
kapatmayacak mısınız? diye soruldu. O da ‘İstediğimiz
Musa’nın çardağı gibi bir çardak; biraz ahşap ve birkaç
dal… İşimiz tavanla uğraşmaktan çok acil!’ buyurdu.”
Yukarıdaki Hadis-i Şerif'te, Resulullah (sav), altı çizili
sözle bize hangi mesajı vermektedir?
A) Camilerin merkezi yerlerde yapılmasına dikkat
edilmesi
B) Camilerin geniş ve çok sayıda Müslüman’ın ibadet
etmesine olanak vermesi hususuna dikkat edilmesi
C) Camilerin iç dizaynına dikkat edilmesi
D) Camilerin dış görünüşünden çok işlevine riayet
edilmesi
E) Camilerin sağlam ve dayanıklı yapılması
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93. Hz. Enes’in “O günden daha nurlu, daha güzel bir
gün görmedim.” diyerek övdüğü gün
aşağıdakilerden hangisidir?

-----

A) İnfak
B) Strateji
C) Cihad
D) İlim
E) Fedakarlık
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92. “Hiçbir hareket körü körüne yürütülmemelidir.
Ortada mutlaka inceden inceye işlenmiş bir tasarı
olmalı ve bu tasarı doğrultusunda bilinçli bir şekilde
hareket edilmelidir.” diyen bir alimin İslami davetle
ilgili hangi kavrama dikkat çektiği söylenebilir?
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SİYER SINAVI

96. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Medine Vesikası
(Düstur-i İslami) hükümlerine uygun bir ifade
değildir?
A) Hiçbir mümin, bir mümine karşı bir kafiri
desteklemeyecektir.
B) Müminler, Allah yolunda akan kanları hasebiyle
birbirlerine destek olacaklardır.
C) Bu sahife ehli; kendilerine saldıracak herhangi
birilerine karşı birbirine destek olacaklardır.
D) Kureyşliler ve onlara destek olanlar gerektiğinde
himaye altına alınacaktır.
E) Bu vesika, zalimi veya mücrimi kendi haline
bırakmayacaktır.
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SİYER SINAVI
100. “Sana

99. Hayber fethedildiği zaman elde edilen ganimetler
kimlere dağıtılmıştır?
A) Bütün müslümanlara
B) Ensara
C) Muhacirlere
D) Sadece Hayber Savaşı’na katılanlara
E) Rıdvan Biatı’na katılanlara

B Kitapçığı
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A) Selman-ı Farisi- Hendek kazma meselesini
gündeme getirmiştir.
B) Nuaym b. Mes’ud-Uyguladığı yöntem ile küfür
ordusunun birliğini bozmuştur.
C) Huzeyfe – Allah Resulü’nün(sav) emriyle Ahzap
ordusu hakkında bilgi edinmek üzere gizlice
düşman içine girmiştir.
D) Amr b. Abd- Hendeği aşıp meydan okuyunca
Resulullah’ın kılıcı ile Hz. Ali’nin eliyle cehenneme
gönderilmiştir.
E) Amr b. As- On bini aşan küfür ordularının
başkomutanıdır.

-----

98. Aşağıda bazı şahsiyetler ve Hendek Savaşı'ndaki
rolleri verilmiştir. Bu rollerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi doğru değildir?

dil uzatan alçağın dünyası viran olsun
Yolundan dönmek yok zalime inat, bir an olsun
Bu sevda bize ashaptan miras, bilmez ki gafiller
Bir değil binlerce can olsa yoluna kurban olsun”
Yukarıda dizeleri verilen şairin, Peygamberin yolunun
sürdürüldüğüne dair yakın tarihimizden hangi örneği
vermesi doğru ve yerinde olur?
A) Kutlu Nebi’nin tebliğini örnek alan Üstad
Bediüzzaman’ın “Milletimin imanını selâmette
görürsem Cehennem'in alevleri içinde yanmaya
razıyım.” diyerek çile ve ızdırap dolu ömrünü bu
yola adaması.
B) “Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır
olmayanlara karşı galip gelir” inancıyla hareket
eden Bilge Kral Aliya’nın “Her şeye kadir olan
Allah'a andolsun ki köle olmayacağız.” diyerek
Avrupa’nın göbeğinde küfre karşı dik duruşu.
C) Abdulkadir Molla’nın, “Suçum Allah`tan
başkasına kulluk etmemek” ve “Kendim için
endişeli değilim. Ben bu milletin ve İslami
hareketin akıbeti hakkında endişe
duyuyorum.” diyerek idama gidişi.
D) Mısır Firavunlarına karşı Muhammed Mursi’nin,
“Haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa,
ben bu kurbanı vermeye hazırım.”diyerek
Firavun’un zindanında Allah’a verdiği sözü
tutmayı beklemesi.
E) Hepsi
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A) Sa’d b. Muaz
B) Enes b. Nadr
C) Abdullah b. Cahş
D) Hamza b. Abdulmuttalib
E) Mus’ab b. Umeyr

-----
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97. Aşağıdakilerden hangisi Uhud’ta şehid olan
Müslümanlardan biri değildir?
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1.KATEGORİ

SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!
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