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DİTİB KADIN KOLLARI 

2011 SİYER YARI ŞMASI SORULARI 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli 
şehirlerinden biri değildir? 

a) Mekke 
b) Taif 
c) San’a 
d) Medine 

2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin kaç yılını 
Mekke’de kaç yılını Medine’de geçirmiştir? 

a) 10 yıl Mekke 13 yıl Medine 
b) 12 yıl Mekke 11 yıl Medine 
c) 11 yıl Mekke 12 yıl Medine 
d) 13 yıl Mekke 10 yıl Medine 

3) Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye 
yerleştirilmesinin öncülüğünü yapan kimdir? 

a) Fihr bin Malik 
b) Amr bin Luhay 
c) Amr ibn-i Abbas 
d) Amr bin As 

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Rifade: Fakir hacılara yemek verilmesi 
b) Sikaye: Hacıların su ihtiyacının karşılanması 
c) Hicabe: Kabenin bakım ve anahtarlarının muhafazası 
d) Sifaret: Kureyş bayrağını taşıma imtiyazı 

5) Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nın 
evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu 
antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da 
böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” 
dediği antlaşma hangisidir? 

a) Hudeybiye Antlaşması 
b) Hilfül Fudül Antlaşması 
c) Darul Erkam’da yapılan antlaşmalar 
d) Darunnedve’de yapılan antlaşmalar 

6) Aşağıdakilerden hangisi savaşılması yasak olan 
haram aylardan biri değildir? 

a) Ramazan 
b) Recep 
c) Zilka’de 
d) Muharrem 

 

7) Hz.Muhammed (sav)’e peygamberlik kaç yaşında, 
nerede ve ne zaman verilmiştir? 

a) 40-Hira-610 
b) 25-Hira-610 
c) 25-Sevr-622 
d) 40-Sevr-622 

8) Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Tevhid inancına sahiplerdi 
b) Hz.İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışırlardı 
c) Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi 
d) Mensuplarının çoğu okuma yazma bilirdi 

9) Fetretü’l Vahy ne demektir? 

a) Vahyin gelmesi 
b) Vahiy çeşitleri 
c) Vahyin kesilmesi 
d) Vahiy süreci 

10) Peygamberimizin çocukluğuyla alakalı aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Mekke’de 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. gecesi 
dünyaya gelmiştir 

b) Peygamberimizi ilk emziren Halime binti Ebu 
Züeyb’dir 

c) O’na Muhammed ismini veren dedesi 
Abdulmuttalip’tir 

d) Hz.Peygamber’in Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlı 
sütkardeşleri vardır 

11)  Aşağıdakilerden hangisi Mescid- i Nebevi’ nin  
fonksiyonlarından değildir? 

a) İbadet mahalli olması 
b) Eğitim öğretim yeri olması 
c) Folklor gösterilerinin tertib edildiği mekan olması 
d) Mekke’deki hacılara yemek verilen mekan olması 

12) Aşağıdakilerden  hangisi Suffe Ashabının katıldığı 
işlerden değildir? 

a) Diplomatik faaliyetler 
b) İlim tahsili 
c) Medine dışına irşad ve İslam’ı anlatmak 
d) Fakirlere yardım etmek 

13) “Kurra” tabiri kimler için kullanılmı ştır? 

a) Taifli müslümanlar için 
b) Mekkeli müslümanlar için 
c) Suffe ehli  için 
d) Kur’an’ı baştan sona okuyup hatmedenler için 
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14) İki kıbleli  mescid nerede bulunmaktadır? 

a) Mekke 
b) Cidde  
c) Medine 
d) Taif 

15) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) zamanında 
Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara…… , 
onlara yardım eden Müslümanlara da …….. denir? 

a) Ensar - Muhacir 
b) Göçebe - Ensar 
c) Muhacir - Ensar 
d) Hacı - Muhacir 

16) Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra ilk iş 
olarak ne yapmıştır? 

a) Kalabileceği bir ev satın almıştır 
b) Medine’nin ve Müslümanların güvenliğini sağlamak 

için şehri bir surla çevirmiştir 
c) Derhal bir ordu kurma hazırlığına girişmiştir 
d) Bir mescid inşa etmiştir 

17) İslam toplumunun teşkilatlanmasında önemli 
adımlardan biri Ensar ile Muhacirler arasında İslam 
kardeşliğinin tesis edilmiş olmasıdır. 

Bu konuda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Mekke’deki kardeşleştirmede  Kureyş’e mensup bazı 
müslümanlar ile azadlı köleler kardeş ilan edildi 

b) İslam dinine girenler hangi kabile ırk ve ülkeden 
olursa olsun eşit kabul edildi  ve kabile kardeşliği 
yerine İslam kardeşliği getirildi 

c) Hz Ebubekir en çok Mekkeli hemşehrilerine ve 
akrabalarına yardımcı oldu 

d) Evs ve Hazrec yıllarca savaştıktan sonra Ensar haline 
dönüştü 

18) Hz Peygamber hicretten sonra Medine’de 
müslümanlar arasında birliği sağlamlaştırdıktan sonra  
o şehirde yaşayan Yahudi ve gayrimüslim Arapları da 
içine alan bir siyasi yapı kurdu, bu amaçla da bir 
anayasa hazırladı.  

Aşağıdakilerden hangisi “Medine Sözleşmesi” de 
denilen  bu anayasanın amaçlarından değildir? 

a) Şehir halkının  barış ve uyum içinde yaşamasını 
sağlamak 

b) Dış saldırılara karşı müslümanların güvenliğini 
sağlamak 

c) Yahudi ve müşriklerin tehlike oluşturmasını önlemek 
d) Müslüman olmayan kesimlerin hurma bahçelerini 

almak 

19) Ezanın rüyasında kendisine öğretildi ği sahabi 
kimdir? 

a) Zeyd bin Sabit 
b) Bilal- i Habeşi 
c) Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe  
d) Mus’ab bin Umeyr 

20) Hz Peygamber insanları öncelikle hangi yolla 
İslam’a davet etmiştir? 

a) Seriyye ve Gazvelerle 
b) Bedir Hendek ve Uhut savaşları ile  
c) Öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur’an’la 
d) Çok miktarda hediye vermek suretiyle 

21) Aşağıdakilerden hangisi İslam’da savaşa izin 
verilmesinin sebebi değildir? 

a) Müslümanların canlarını, mallarını ve namuslarını 
korumalarına imkan tanımak 

b) İslam davetini güvence altına almak, İslam 
topraklarını korumak 

c) İnsan hakları ve din hürriyetini güvence altına almak,  
d) Yeryüzünde bir tek gayrimüslim kalmayıncaya kadar 

savaşmak 

22) İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır? 

a) Habeşistan-Hicretin 8.yılı 
b) Habeşistan-Peygamberliğin 5.yılı 
c) Medine-Bi’setin 5.yılı 
d) Medine-Peygamberliğin 8.yılı 

23) Aşağıdakilerden hangisi Darunnedve hakkında 
yanlış bir bilgidir? 

a) Başkanlık görevi Abduddaroğullarının elindeydi 
b) Nikah merasimleri burada yapılırdı 
c) Ordu komutanları  sancağı buradan alırlardı 
d) Darunnedve’de toplanan Mele denen meclis 

üyelerinin seçimini Mekke halkı yapardı 

24) Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde…… 
yaşındaydı. Hz.Hatice Kureyş’in......kolundan, …… 
kızıdır. Peygamberimiz  Hz. Hatice’nin kervanını…… 
götürmüştür.  

Yukarıdaki bo ş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmeli ki doğru ve anlamlı bir cümle 
oluşturulmu ş olsun? 

a) 25-Zühreoğulları-Hüveylid bin Esed-Taif 
b) 40-Esedoğulları-Haşim bin Abdimenaf-Kufe 
c) 25-Esedoğulları-Hüveylid bin Esed-Busra 
d) 40-Zühreoğulları-Haşin bin Abdimenaf-San’a 
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25) Aşağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in 
kendisine peygamberlik verilmeden önce ticaretle 
meşgul olmasıyla kazandığı vasıflardan biri değildir? 

a) Cesaret 
b) İnsanlarla iletişim 
c) Uyanıklık 
d) Mal biriktirme 

26) Fil olayı ile ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) Peygamberimizin doğumundan sonra gerçekleşmiştir 
b) Ebrehe büyük bir orduyla  Kabe’yi yıkmak için 

Mekke’ye hareket etmiştir. 
c) Ebrehe’nin ordusu Ebabil kuşları tarafından imha 

edilmiştir. 
d) Bu olaydan Kur’an-ı Kerim’in Fil Suresi’nde 

bahsedilmiştir. 

27) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ilk 
vahyi olan Alak Suresi’nin ilk 5 ayetinden biri 
değildir? 

a) Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla 
b) O insanı bir “alaka”dan yarattı 
c) Oysa her şey yalnız Rabb’ine aittir 
d) O Rab ki kalemle yazmayı öğretti 

28) Hz .Muhammed (sav)’e peygamberlik geldikten 
sonra bu durumu kendisine anlattıklarında, “Bu 
gördüğün Allah’ın Musa’ya indirdi ği Cebrail’dir. 
Keşke davet günlerinde genç olsaydım,keşke kabşlenin 
seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta 
bulunsaydım” diyen ve  Hz. Hatice’nin amcasının oğlu 
olan kişi kimdir? 

a) Zeyd bin Amr 
b) Varaka bin Nevfel 
c) As bin Vail 
d) Zübeyr bin Avvam 

29) Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensuptur 
b) Babası Abdullah bin Abdulmuttalip, annesi Amine 

binti Vehb’dir 
c) Dedesi Abdulmuttalip bin Haşim, babaannesi Fatıma 

binti Amr’dır 
d) Soyu Fihr bin Malik yoluyla Hz.İbrahim’in 

torunlarından Adnan’a kadar uzanır 

30) Aşağıdaki şıklardan hangisinde İslam’ı ilk kabul 
edenler doğru olarak verilmi ştir? 

 

a) Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Harise-Hz.Ebubekir 
b) Hz.Hatice-Hz.Zeyd-Hz.Hamza-Hz.Ebubekir 
c) Hz.Hatice-Hz.Osman-Hz.Ali-Hz.Ebubekir 
d) Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Zeyd-Hz.Ebubekir 

31) Sahiplerine büyük miktarda ücretler ödeyerek 
birçok müslüman köleyi hürriyetine kavuşturan 
sahabe kimdir? 

a) Hz.Ömer 
b) Hz.Osman 
c) Hz.Ebubekir 
d) Hz.Ali 

32) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin 
Peygamberimize muhalefet sebeplerinden biri değildir? 

a) Kur’an-ı Kerim insanları Allah’ın birliğine inanmaya 
ve sadece O’na ibadet etmeye çağırıyor olması 

b) Putperestliğin yıkılmasıyla Arap kabileleri nezdinde 
elde ettikleri dini ve ticari menfaatlerinin ellerinden 
gideceği endişesini taşımaları 

c) İslam’ın sınıfsal farklılığı ve üstünlüğü kabul etmiyor 
olması 

d) Peygamberimizin sözlerinin doğruluğunu kabul 
etmemeleri ve O’na güvenmemeleri 

33) İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanların güç 
kazandığı  iki sahabe kimdir? 

a) Hz.Hamza-Hz.Ömer 
b) Hz.Ali-Hz.Ömer 
c) Hz.Ömer-Hz.Ebubekir 
d) Hz.Hamza-Hz.Ebubekir 

34) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Peygamberimizin annesi Medine yakınlarındaki 
Ebva’da vefat etti ve oraya defnedildi 

b) Peygamberimize 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalip 
baktı 

c) Peygamberimiz evlenene kadar amcası Ebu Talip’in 
himayesinde kaldı 

d) Peygamberimizin babası Abdullah bin 
Abdulmuttalip’in kabri Mekke’dedir 

35) Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi ve 
hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri 
temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kur’an-ı 
Kerim’den hangi sureyi okumuştur? 

a) Musab bin Umeyr- Meryem Suresi 
b) Osman bin Affan-Taha Suresi 
c) Zübeyr bin Avvam-Taha Suresi 
d) Cafer bin Ebi Talip-Meryem Suresi 
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36) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin 
müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından bir i 
değildir? 

a) Kız alıp vermemek 
b) Alı şveriş yapmamak 
c) Müslümanlarla konuşmamak 
d) Müslümanlara selam vermemek  

37) Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin……yılında, 
Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu yolculukta 
Peygamberimizin yanında……vardı. Peygamberimizi 
Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı. 

Yukarıdaki bo ş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmeli ki doğru ve anlamlı bir cümle 
oluşturulmu ş olsun? 

a) 9.yılı – Evs – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy 
b) 10.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy 
c) 11.yılı – Evs- Hz.Ali – Süheyl bin Amr 
d) 12.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr 

38) Akabe biatları hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) İslam’ın Medine’de tanınmasında ve yayılmasında 
önemli rol oynamıştır 

b) Akabe denilen mevki Medine’dedir. 
c) 1.Akabe biatında 12 kişi 2.Akabe biatında 75 kişi 

vardır 
d) Her durumda Hz.Muhammed (sav)’i koruyacaklarına 

dair söz vermişlerdir 

39) “Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu 
yazardın öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı” 
ayeti kerimesinde peygamberimizin hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır? 

a) Peygamberimizin yetim oluşu 
b) Peygamberimizin emin oluşu 
c) Peygamberimizin ümmi oluşu 
d) Peygamberimizin işbilir oluşu 

40) Peygamberimizin bizzat kendisinin de çalışarak 
yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi hangisidir ve 
Peygamberimizi Medine’de  7 ay evinde misafir eden 
sahabe kimdir? 

a) Kuba Mescidi – Halit bin Zeyd 
b) Cuma Mescidi – Halit bin Velid 
c) Mescid-i Nebevi – Halit bin Velid 
d) Ranuna Mescidi – Halit bin Zeyd 

 
 

41) Yesrib şehri hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) Hz. Peygamber hicretten sonra buraya Taybe ünvanını 
vermiştir 

b) Hicretten sonra Yesrib Medinetü’l Münevvere adını 
almıştır 

c) Yesrib’in eski yerlileri Amelika kavmi idi 
d) Hicretten önce Medine’de puta tapıcılık yoktu 

42) Aşağıdakilerden hangisi Ficar savaşlarının 
sebeplerinden biri değildir? 

a) Haram aylarında yaşanan barışçıl ortamın ihlalini 
önlemek 

b) Haksızlığa uğrayanların yanında yer almak 
c) Ticari hayata vurulan darbeyi önlemek 
d) Harem bölgesinin mukaddesliğine leke sürülmesine 

engel olmak 

43) Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı 
………idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki 
emanetleri……….’a teslim etti. Hicret esnasında 
……….dağındaki mağaraya saklandılar. Yolculuk 
esnasında kılavuz olarak tutulan kişi ……… idi. 

Yukarıdaki bo ş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmeli ki doğru ve anlamlı bir cümle 
oluşturulmu ş olsun? 

a) Hz.Ebubekir–Hz.Osman – Hira – Abdullah bin Mesud 
b) Hz.Ömer – Hz.Ali – Sevr – Abdullah bin Ureykıt 
c) Hz.Ebubekir – Hz.Ali – Sevr – Abdullah bin Ureykıt 
d) Hz.Ömer – Hz.Osman – Hira – Abdullah bin Mesud 

44) Hz Peygamber döneminde meydana gelen 
çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan 
dökülen savaşlarındandır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu anlamdaki ölü sayısını 
ifade eder? 

a) Müslümanlardan  138 şehit  , müşriklerden 216 ölü 
b) Müslümanlardan  128 şehit  , müşriklerden 116 ölü 
c) Müslümanlardan  149 şehit  , müşriklerden 217 ölü 
d) Müslümanlardan  108 şehit  , müşriklerden 316 ölü 

45) Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve 
gerçekleşti? 

a) 36 
b) 23 
c) 27 
d) 31 
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46) Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra 
müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bu tehditten 
vazgeçirmek için onları ticaret yollarında tazyik ederek 
ekonomik baskı altına almaya karar verdi. Bu amaca 
yönelik olarak Bedir savaşı öncesi kaç gazve ve seriyye 
tertipledi? 

a) 4 seriyye ve 4 gazve 
b) 3 seriyye ve 4 gazve  
c) 4 seriyye ve 3 gazve 
d) 14 seriyye ve 9 gazve 

47) Bedir savaşında müslüman askerlerin ve müşrik 
askerlerin sayısı kaçtı? 

a) Müslümanlar 305, müşrikler 900 ila 1000 civarı 
b) Müslümanlar 308, müşrikler 900 ila 1000 civarı 
c) Müslümanlar 303, müşrikler 900 ila 1000 civarı 
d) Müslümanlar 750, müşrikler 900 ila 1000 civarı 

48) Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların Bedir 
Savaşında meleklerin yardımıyla desteklendiği ve 
Allah’ın kendilerine yardım etti ği açıkça 
belirtilmektedir. 

 “Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah 
Bedir’de size yardım etmişti. Öyle ise Allah’tan sakının 
ki O’na şükretmi ş olasınız. O zaman sen mü’minlere 
şöyle diyordun: “ İndirilen üç bin melekle Rabbinizin 
sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir” 
mealindeki ayet-i kerime hangi surede geçmektedir? 

a) Ali imran 123- 124 
b) Enfal, 9-12 
c) Bakara 178 
d) Tevbe 58-60 

49) Peygamberimizin  Bedir Savaşı sonunda ele 
geçirilen esirlere yaptığı  muamele ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Tüm esirler idam edildi 
b) Bir kısmı fidye karşılığı serbest bırakıldı 
c) Bazısı 10 müslümana  okuma –yazma öğretmesi  

karşılığında serbest bırakıldı 
d) Bazı esirler karşılıksız olarak serbest bırakıldı 

50) Peygamberimiz ve müslümanlar, Tebuk seferine 
mazeretsiz olarak katılmayan Ka’b bin Malik, Mürare  
b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye isimli sahabilere nasıl bir 
muamelede bulunmuşlardır? 

a) Önemli değil, bir dahaki sefere katılırsınız dediler 
b) 50 gün süreyle irtibatlarını kestiler 
c) Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun dediler 
d) Onlarla hiçbir zaman konuşmadılar 

51) Hz Peygamber, evrensel İslam davetini her tarafa 
duyurmak amacıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına 
İslam’a davet mektuplarını elçiler vasıtası ile 
gönderiyordu. 

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) Herşeyden önce elçileri, gidecekleri ülkeleri çok iyi 
bilen, daha önce o bölgelere gitmiş kişilerden 
seçiyordu 

b) Elçilerde ikna gücü, ahlak güzelliği, dürüstlük, güzel 
konuşma, anlama ve kavrama yeteneği arıyordu 

c) Bazen mektuplarda karşı tarafı tehdit eden ifadeler 
kullanılıyordu 

d) Mektupların içeriği her hükümdarın özelliği dikkate 
alınarak belirleniyor, hükümdarlara ünvanları ile hitap 
ediliyordu 

52)  Hz. Peygamber ömrünün son günlerinde 
rahatsızlığının arttığı zamanlarda imamlık için yerine 
kimi geçirmi ştir? 
 
a) Hz. Ali 
b) Hz. Osman  
c) Hz. Muaviye 
d) Hz. Ebu Bekir 

53) Hz Peygamber’e göre İslam’a davetin başarıya 
ulaşması neye bağlıdır? 

a) Davetçinin otoriter olmasına bağlıdır 
b) Davet ettiği insanları ikna edebilmek için onlar gibi 

yaşamaya çalışmasına bağlıdır 
c) Davetçinin muhatabının kültürel ve psikolojik yapısını 

gözönünde bulundurarak yaklaşmasına bağlıdır 
d) Daha etkili olmak için tanımadığı çevrelerden 

insanları İslam’a  davet etmesine bağlıdır 

54) Hz Peygamber, Medine’den ayrılışlarında heyetlere 
hangi talimatları vermi ştir? 

a) Kendisini ayda bir ziyaret etmelerini 
b) Her kabilenin kendi bölgesinde yeterli miktarda  

hurmalık yetiştirmesini 
c) İhtiyatlı davranmalarını, barışla elde edilecek 

başarılara öncelik vermelerini, gereksiz sürtüşmelere 
yol açacak faaliyetlerden sakınmalarını 

d) Toprak mahsullerinin  üçte birini Medine’ye 
getirmelerini istemiştir 

55) Hz Peygamber’in davetinin başarıya ulaşmasının 
çeşitli etkenleri vardır. A şağıdakilerden hangisi 
bunlardan değildir? 
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a) Davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dinin 
prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması 

b) Ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmadan çalışmalarını 
daima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla sürdürüp, her 
ortamda tebliğ yapmış olması 

c) Müslüman  olan çevre ile ilgisini ısrarla sürdürüp 
müslüman olmayanlardan uzak olması 

d) Çalışmalarında şahsi menfaat arzusu gözetmemesi 

56) Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin ahlaki 
özelliklerinden değildir? 

a) Doğruluk 
b) Lüzumsuz davranışları olan ve kabalık yapan 

insanlara karşı sert tavrı 
c) Hayata sürekli olarak iyimser bakışı 
d) İslam’a söz getirecek, insanları usandıracak, 

İslam’dan nefret ettirecek davranışları ve İslam’ın 
temel prensiplerini zedeleyen hareketleri hiç hoş 
karşılamayışı 

57) Hz Peygamberin, İslam dini hakkında bilgi almak 
üzere Medine’ye gelen  heyetleri kabul ettiği özel 
direğin günümüzdeki adı nedir ve nerededir? 

a) Mescid-i Haramda , “Bu Hey’etler sutunudur”  yazılı 
sutun 

b) Mescid-i Aksada,  “Bu Hey’etler sutunudur”  yazılı 
sutun 

c) Mescid-i  Nebevide,  “Bu Hey’etler sutunudur  yazılı 
sutun 

d) Kuba Mescidinde,  “Bu Hey’etler sutunudur”  yazılı 
sutun 

58) İslama davet mektupları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Hz Peygamberin mektuplarının herbirinin gönderildiği 
şartlar ve muhataplar farklıydı. Buna bağlı olarak da 
herbirinin uslubu ve içeriği farklıydı 

b) Herkesin o yıl Hac görevini yapması isteniyordu 
c) Kabileler müslüman olduğu taktirde kendi arazilerinde 

kalabilecekti 
d) Ehl-i Kitab İslam’a davet ediliyordu 

59) Hz. Peygamber oğlu İbrahim’i dünyaya getiren 
Mariye’yi nasıl mükafatlandırmı ştır?  

a) Azat etmiştir 
b) Gerdanlık almıştır 
c) Hurmalık vermiştir 
d) Yüzük hediye etmiştir 

 

 

60)   Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir? 
 

a) 12 Cemaziyelevvel  630  Cuma 
b) 14 Rabiülevvel  632  Pazartesi 
c) 12 Cemaziyelevvel  632 Pazartesi 
d) 14 Cemaziyelahir  630 Cuma 

61) Arazi vergilerinden alınan zekata ne ad verilir? 

a) Cizye 
b) Öşür 
c) Riba 
d) Akçe 

62) Aşağıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 

……… Savaşı’nda Müslümanların eline düşen müşrik 
askerlerden okur-yazar olup da kurtuluş fidyesi 
verecek parası bulunmayanlar, on Müslüman 
çocuğuna yazı öğretmek suretiyle serbest 
bırakılmı şlardır. 

a) Bedir 
b) Hendek 
c) Uhud 
d) Huneyn  

63) Aşağıda bahsi geçen olayda, Hz. Peygamber ile  
diyaloğu geçen sahabe kimdir? 

Sahabe arasında Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe, 
İbranice ve Süryanice bilenler vardır. Hz. Peygamber 
bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? 
Bana mektuplar geliyor.” buyurmu ştur. O sahabenin 
ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu 
öğren” buyurmu ştur. Bunun üzerine o sahabe İbranice 
ve Süryanice öğrenmiştir 

a) Hz. Ömer  
b) Hz. Ali   
c) Zeyd b. Sabit   
d) Enes b. Malik 

64 ) Aşağıda bahsi geçen Cahiliye adetine ne ad verilir? 
 
Aile müessesesi sevgi, şefkat ve merhamet üzerine 
kurulmu ştur. İslamiyet’in gelişiyle çeşitli sebeplerle 
çocukların öldürülmeleri yasaklanmıştır. Kız 
çocuklarına aile içinde itibar kazandırılmış ve onları 
diri diri topra ğa gömme adeti şiddetle yasaklanmıştır. 
 
a) V’ed 
b) Katl     
c) İdam     
d) İntikam 
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65) İslam devletinde Gayr-i Müslimlerden alınan baş 
vergisine ne ad verilir? 

a) Haraç 
b) Zekat 
c) Ganimet 
d) Cizye 

66)  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yada 
hangileri gelmelidir? 

Dini ve sosyal olmak üzere iki yönü bulunan Ramazan 
ve Kurban Bayramı kutlamaları Asr-ı Saadet’de 
……………adı verilen geniş bir alanda kadınların ve 
genç kızların da katıldıkları bayram namazı ile 
başlardı 

I-Musalla              II-Panayır                  III-Namazgah 

a) Yalnız I 
b) Yalnız II 
c) I ve III   
d) I ve II 

67)  İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların 
çoğunluğunu hangi kesim oluşturmaktadır ? 
 
a) Yaşlılar 
b) Köleler 
c) Gençler 
d) Kadınlar 

 
68)  Aşağıda örnekleri verilen, Hz. Peygamber’in tıp ile 
ilgili hadislerin yer aldığı müstakil eserlere ne ad 
verilir? 

“Allah, verdi ği derdin şifasını da verir.” 

“Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. 
Bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan 
ayrılmayınız.”  

“Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış olduğu halde 
yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız.” 

a) Kitabü’t Taharet  
b) Tıbb-ı Nebevi 
c) İlm-i Şifa 
d) Ahkam-ı Nebevi 

69) Aşağıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

Hz. Peygamber az sözle çok anlam ifade etme 
yeteneğine sahipti. Onun veciz sözlerini ve veciz 
konuşma özelliğini ifade eden “…………” tabiri bizzat 
kendi tarafından, kendi özelliği olarak kullanılmı ştır 

 

a) Cevamiu’l-Kelim                
b) Kelam-ı Kibar 
c) Hüsn-ü Kelam                  
d)  Kelam-ı Kebir 

70) Aşağıda bahsedilen sözlü saldırıları 
gerçekleştirenler bilhassa hangi zümredendirler? 

Hz. Peygamber ve Müslümanlar hem Mekke ve hem de 
Medine döneminde müşriklerin hem fiili hem de sözlü 
saldırılarına maruz kalıyorlardı 

a) Zenginler                       
b) Yöneticiler                         
c) Din adamları                  
d)  Şairler 

71) Sahabe, Hz. Peygamber’in tavsiyesine uyarak 
esirlere iyi davrandı. Sözgelimi onlar yanlarında 
bulunan az miktardaki ekmeği esirlere yediriyor, 
yaralı ve yürüyemeyecek derecede halsiz olanları 
develerine bindiriyor, kendileri de yaya yürüyorlardı. 

Vaktiyle müslümanlara çok acı çektiren müşriklere 
aynı şekilde işkence çektirmek yerine yapılan bu iyi 
muamelenin sebebi ne idi? 

a) Onları köle olarak yüksek fiyata satma düşünceleri. 
b) Akraba olmaları. 
c) Müşriklerden korkuyor olmaları. 
d) İslam’ın hoşgörü ve merhamet anlayışından hareketle 

onları da İslam’a kazandırma gayesinde olmaları 

72) Hadis- i şeriflere göre en faziletli müslümanlar 
kimlerdir? 

a) Ashab-ı Suffe 
b) Ashab-ı Bedir 
c) Ashab-ı Kehf 
d) Ashab-ı Uhud 

73) Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşından 
çıkarılması gereken derslerden biri  değildir? 

a) İstişarenin önemi 
b) Emre itaatin önemi 
c) Ganimet ve dünyalığı Allah ve Rasulü’nün rızasına 

değişmeme 
d) Savaş için sayı çokluğunun önemi 

74) Uhud Savaşında yaralıların tedavisi ile ilgilenen, 
savaş alanına su ve yiyecek getiren 14 hanım sahabi 
arasında, Hz Peygamber (sav)’in hangi yakınları da 
vardı? 
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a) Hz Hatice ve Hz Fatıma  
b) Hz Aişe ve  Hz Sevde 
c) Hz Fatıma ve Hz Sevde 
d) Hz Aişe ve Hz Fatıma 

75) Amir b Sa’ saa kabilesine İslamiyeti tanıtmak üzere 
davet edilen 70 kurra tuzağa düşürülerek ikisi hariç 
hepsi şehid edildi. Hz Peygamberi çok üzen ve 40 güne 
yakın sabah namazlarında beddua etmesine sebep olan 
olay nerede  vuku bulmuştur? 

a) Bi’ ri Maune kuyusunun bulunduğu yerde 
b) Uhud dağının eteğinde 
c) Taif ovasında 
d) Okçular tepesinde 

76) Müstalikoğulları Gazvesi sonunda Hz Aişe’ye 
yapılan iftira Nur Suresi 11-21 inci ayeti kerimeler ile 
aydınlığa kavuştu. Hz Aişe’nin ve onu getiren 
sahabinin masumiyeti ve temizliği anlaşıldı. İftiranın 
ağır bir gühah olduğu, şüphe ve tahmin üzerine kimse 
hakkında hüküm verilemeyeceği, böyle yapanların ağır 
cezalara çarptırılacağı konuları esasa bağlandı. İslam 
tarihinde bu  olaya ne ad verilmektedir? 

a) Rıfk olayı 
b) Rıdvan beyatı 
c) İfk hadisesi 
d) Cuhfe beyatı 

77) Mekke’deki ailesini korumak amacıyla müşrikleri 
memnun etmek için,  Mekke’nin fethinin hazırlıkları nı 
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) ın 
haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir? 

a) S ‘ad bin Ubade 
b) Ebu Süfyan 
c) Hatib bin Ebu  Beltea 
d) Halid bin Velid 

78) Hz Peygamber (sav) Mekke’yi fethedip şehre 
girince ne yapmıştır? 

a) Hemen Kabe’nin örtüsünü değiştirmiştir  
b) Kabe ile ilgili tüm görevleri devam ettirmiştir 
c) Allah’ın kendisine fethi nasip etmesinden, 

Müslümanların sayısının çokluğundan ve Allah’a olan 
tevazuundan dolayı devesinin üzerinde eğilmiş  
“Hayat ancak ahiret hayatıdır” demiştir 

d) Ebu Süfyanın evinde biraz dinlenmeye çekilmiştir 

79) Hz Peygamber Mekke’nin fethi esnasında çeşitli 
konulara açıklık getirdi. A şağıdakilerden hangisi 
bunlardan değildir? 

a) Bütün insanların Adem (as)’in nesli olduğu ve onun 
da topraktan yaratıldığı, Allah katında üstünlüğün 
sadece takva ile olacağı 

b) Mekke’nin haram ve dokunulmaz bölge kılındığı 
c) Hac ibadetinin farz kılındığı 
d) Kadının halası ve teyzesinin üzerine 

nikahlanamayacağı ve değiş tokuş yoluyla mehirsiz 
evlenmenin olamayacağı 

80) Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildiği üzere , 
hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi 
sayısal çokluğuna güvendi ve bu kibrinin cezasını 
çekti? 

a) Hendek 
b) Uhud 
c) Huneyn 
d) Taif 

81) Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da 
sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları, 
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını 
öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini, 
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih 
ve tavsiye etti. 

Bu kararlar hangi savaş esnasında alındı? 

a) Mute 
b) Hayber 
c) Tebuk 
d) Uhud 

82)  Hz. Peygamber’in babasından kendisine intikal 
eden ve çocukluğunda O’nun hizmetini gören, 
anneciğim diye hitap ettiği ve bu benim ailemin 
bakiyesidir dediği hanım efendi kimdir? 
 
a) Halime     
b) Ümmü Eymen  
c)  Ümmü Seleme  
d)  Amine  

 
83)      Aşağıda anlatılan Hz. Peygamberin hangi eşidir? 

Hz. Peygamber Ramazan ve Kurban Bayramı 
merasimlerine hanımlarını ve kızlarını da götürürdü. 
Hatta bir bayramda hanımlarından birine, 
Habeşlilerin sergiledikleri gösterileri seyretmesine izin 
vermiş ve bu konuda ona yardımcı olmuştur. Aynı 
hanımıyla Hz. Peygamberin koşu yaptığı da 
bilinmektedir 

a) Hz. Hatice 
b) Hz. Safiyye 
c) Hz. Hafsa 
d) Hz. Aişe 
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84)  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber 
döneminde devletin başlıca gelirlerinden biri değildir? 

a) Humus 
b) Cizye             
c) Zekat          
d) İhtikar 

85) Hz. Peygamberin azatlı kölesi olan, babası onu 
almaya geldiğinde onunla gitmeyi reddetip ,Hz. 
Peygamberle kalmayı tercih eden sahabe kimdir? 

a) Bilal-i Habeşi 
b) Hakim Bin Hizam 
c) Enes Bin Malik 
d) Zeyd Bin Harise    

86)  Hz. Hatice’nin ve amcası Ebu Talib’in vefat ettiği 
yıla ne ad verilmektedir ve Hz. Peygamber bunun 
üzerine ne kadar süre bekar kalmıştır?       

a) Hüzün yılı-10 ay                              
b) Gözyaşı yılı - 2,5 yıl 
c) Keder yılı-10 ay                            
d) Hüzün yılı – 2,5 yıl 

87)  Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine 
kavuşturdu ğu hanımı kimdir’? 

a) Hz. Reyhane 
b) Hz. Cüveyriye  
c) Hz.Ümmü Habibe     
d) Hz. Safiyye 

88) İslamiyet Medine dışına yayılmaya başladığında 
Hz. Peygamber Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine, 
şehirlere ve bazı kabilelere valiler tayin etmiştir. Bu 
valilere verilen ünvan nedir ?  

a) Emir          
b) Şeyh          
c) Sahabe        
d) Kadı    

89) Aşağıda meali verilen ayet hangi surede 
bulunmaktadır?  

“Ey iman edenler kat kat artırılmı ş olarak faiz 
yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa 
eresiniz.” Hicri 5. yılda inen bu ayetle riba 
yasaklanmıştır 

a) Ali İmran 
b) Bakara 
c) Maide 
d) Nisa 
 
 

90) Hz. Peygamberin 5 yaşındayken yanına aldığı ve 
ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?  
 
a) Zeyd Bin Harise  
b) Hz. Enes 
c) Hz. Ali 
d) Ebu Talib 
 
91) Aşağıda sözü edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
Ünlü bir şair, Medine’de Hz. Peygamber’in önüne 
gelerek Müslüman olmuş ve “Banet Suad” veya diğer 
adıyla “Kaside-i Bürde” yi okumu ştur. Hz. 
Peygamberin yüksek meziyetlerini anlatan bu kaside 
de şair Ondan özür diler ve bağışlanmasını ister. Hz. 
Peyagmber ise son derece duygulanır, sırtındaki 
hırkayı çıkarır ve o şaire hediye eder. Mukaddes 
emanetler arasında yer alan ve bugün İstanbul’da 
Topkapı Sarayı müzesinde muhafaza edilmekte olan 
“Hırka-i Saadet” budur 

a) Abdullah b. Ziba’ra  
b) Enes b. Züneym 
c) Ka’b b. Züheyr  
d) Hassan b. Sabit  

92)  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin tercih 
ettiği mimari tarza uygun değildir? 

a) Geniş ve çok odalı evler  
b) Geniş avlulu ve bahçeli evler 
c) Çok katlı ve küçük evler  
d) Çevresi ağaçlı evler 

93) Hz. Peygamber namaz kılarken çocuk ağlaması 
duyunca, ağlayan çocuğun üzülmemesi ve annesinin 
huzursuz olamaması için kısa sureler okuyarak namazı 
çabuk bitirirdi. Hatta zaman zaman namaza dururken 
uzun sureler okumayı düşünse bile ağlama sesi 
duyunca bundan vazgeçerdi. 
 
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
a) Hz. Peygamber çocuklara ve annelerine 

merhametlidir. 
b) Hz. Peygamber döneminde kadınlarda küçük 

çocuklarıyla camiye geliyorlardı. 
c) Hz. Peygamber vakit dar olunca namazı hızlı kılardı.     
d) Hz. Peygamber içinde bulunulan şartlara göre hareket 

ederdi. 
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94)   Hz. Peygamber’in sünneti dikkate alındığında 
çocuğun anne baba üzerindeki hakları açısından 
aşağıdakilerden hangi şık daha doğrudur  ? 

I- Güzel bir isim koyma  

II- İyi bir eğitim ve öğretimden geçirme 

III- Evlendirme    

IV- Çocukları arasında eşit muamelede bulunma 

a) Yalnız I   
b) II ve IV 
c) I, II ve III   
d)  I, II , III , IV 

95) İslamın ilk yıllarında tebliğ evi olarak kullanılan, 
Hz. Peygamber’in bir yanda sahabeye dini bilgiler 
öğretirken di ğer yandan İslam’a davet görevini yerine 
getirdiği bu ev kimin evidir? 
 
a) Hz. Ebu Bekir 
b) Erkam bin Ebi’l-Erkam    
c) Talha bin Ubeydullah     
d)  Zübeyr bin Avvam 

96)  Darü’l Erkam’da iken Müslüman olan, I. Akabe 
Biatı’ndan sonra   Hz. Peygamber tarafından 
Medine’ye öğretmen olarak gönderilirken henüz 25 
yaşında olan ve gayretli çalışmaları sonucu Medine’de 
birçok ki şinin Müslüman olmasına vesile olan sahabe 
kimdir? 

a) Mus’ab bin Umeyr 
b) Cafer bin Ebu Talib 
c) Zeyd bin Sabit 
d) Muaz bin Cebel 

97 ) İşkence sonucu şehit edilen ilk Müslüman kimdir? 
 
a) Ammar bin Yasir 
b) Sümeyye      
c) Fatıma bint Esed      
d) Hz. Hamza 
 
98)  Hz. Peygamber döneminde, kadınlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? 

a) Hem Habeşistan’a hem de Medine’ye hicrette yer 
almışlardır.   

b) Savaşlara katılmışlardır 
c)  Cemaatle beş vakit namaza, Cuma ve bayram 

namazlarına katılmışlardır. 
d) Siyasi haklarını sonraki yıllarda kazanmışlardır. 

 

 

99) Aşağıda bahsi geçen sahabe kimdir? 

Hz. Peygamber’e Medine’ye hicret ettiğinde, henüz on 
yaşında, okur-yazar ve zeki olan bir çocuk annesi 
tarafından hizmetine verildi. Hz. Peygamber’in 
vefatına kadar on yıl onun hizmetinde bulundu. Hz. 
Peygamber’in eğitim –öğretin tarzına, insanlara ve 
özellikle çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki 
davranışlarına dair bir çok bilgi onun vasıtasıyla 
intikal etti. Onca yıl hizmetinde bulunmasına rağmen 
Hz. Peygamber’den bir kere bile azar işitmedi 
 
a) Hz. Ali 
b) Enes b. Malik  
c) Ebu Hureyre 
d)  Zeyd b. Sabit 

100) Aşağıda  verilen örnek hangi mescidin inşasında 
gerçekleşmiştir? 

Hz. Peygamber yetimleri asla istismar etmemiştir. 
Amme hizmetinde kullanılacak olsa dahi yetimlerin 
mallarına el koymamıştır. Hatta onların, mallarını bu 
iş için bağışlamalarına bile gönlü razı olmamıştır. İki 
yetim kardeşin bağışladığı araziyi, parasını vererek 
alması bunun en güzel örneğidir 

a) Kuba Mescidi 
b) Mescid-i Aksa 
c) Mescid-i Nebevi 
d) Mescid-i Haram 

 
 
 
 
 
 

BAŞARILAR DİLERİZ 
 
 
 

KOM İSYON ÜYELERİ 
 

Sevim ENSAROĞLU 
 

Nimet K.USTABAŞI 
 

Sultan GÜR 
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UMRE ÖDÜLLÜ SİYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI 

1) C 

2) D 

3) B 

4) D 

5) B 

6) A 

7) A 

8) C 

9) A 

10) B 

11) D 

12) D 

13) C 

14) C 

15) C 

16) D 

17) C 

18) D 

19) C 

20) C 

21) D 

22) B 

23) D 

24) C 

25) D 

26) A 

27) C 

28) B 

29) A 

30) D 

31) C 

32) D 

33) A 

34) D 

35) D 

36) D 

37) B 

38) B 

39) C 

40) A 

41) D 

42) B 

43) C 

44) A 

45) C 

46) A 

47) A 

48) A 

49) A 

50) B 

 

 

 

51) C 

52) D 

53) C 

54) C 

55) C 

56) B 

57) C 

58) B 

59) A 

60) B 

61) B 

62) A 

63) C 

64) A 

65) D 

66) C 

67) C 

68) B 

69) A 

70) D 

71) D 

72) B 

73) D 

74) D 

75) A 

76) C 

77) C 

78) C 

79) C 

80) C 

81) A 

82) B 

83) D 

84) D 

85) D 

86) D 

87) D 

88) A 

89) A 

90) C 

91) C 

92) C 

93) C 

94) D 

95) B 

96) A 

97) B 

98) D 

99) B 

100) C 

 

 

  


