
BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR. 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR 1 

                          SIYER SORULARI 
1- Hayatin bütününü ve nihaî anlamini bizlere ögreten, dünya  
ile ahiretin, akilla ruhun dengesini kurmamizi saglayan, 
bireye iç huzuru kazandiran, topluma sevgi ve adalet getiren, 
bireysel ve  toplumsal ödevlerimizi ibadet niteliginde bir 
sorumluluga dönüstüren  hayatin bütününe yönelik ögütler 
toplamina ne ad verilir? 
 
a-Kural 
b- Din 
c-Gelenek 
d- Ahlak 
 
2-Peygamberimizin hayatini anlatan bilim dalina ne ad 
verilir? 

a- Tefsir 
b- Kelam 
c- Siyer 
d- Akaid 

 
3- Peygamberimizin adi nedir? 
 

a- Hz.Musa 
b- Hz.Davut 
c- Hz. Isa 
d- Hz. Muhammed 

 
4- Muhammed kelime manasi olarak ne anlama gelir? 
 

a- Güzel 
b- Iyi 
c- Ahlakli 
d- Yerde ve gökte övülen 

 
5- Peygamberimizin alemlere rahmet olarak  gönderildigini 
bildiren ayet hangi sürededir? 
 

a- Meryem  
b- Ta ha 
c- Enbiya 
d- Hac  
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6- Arabistan’da sayilari az da olsa Hz. Ibrahim’in (as) dinine 
göre yasayanlar da vardi. bu kimseler  Allah’a inaniyor, 
putlara tapmiyor, yalniz Allah’a ibadet ederek ve 
kötülüklerden uzak durarak yasamlarini sürdürüyorlardi. 
Yukarida özelliklerini verdigimiz Hz. Ibrahim’in dinine göre 
yasayanlara ne ad verilir? 
 

a- Yahudi 
b- Hristiyan 
c- Mecusi 
d- Hanif 

 
 
7- Asagidakilerden hangisi cahiliyye döneminin  bir özelligi 
degildir? 

a- Araplar arasinda kan davalari vardi. 
b- Güçlü olan zayif olani ezerdi. 
c- Içki, kumar çok yaygindi. 
d- Insanlar putlara tapmazdi. 

 
8- Asagidakilerden hangisi cahiliyye döneminin  bir özelligi 
degildir? 

a- okuma yazma bilenlerin sayisi çok düsüktü. 
b- Kiz çocuklari çok seviliyordu. 
c- Zorla baskalarinin mallarina el konuluyordu. 
d- Kadinlara çok kötü davraniliyordu. 

9- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), kaç yilinda  
dogmustur? 
 
a-571  
b-573 
c-572 
d-574 
 
10- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), Isa 
Peygamberden sonra yaklasik kac yüzyil sonra peygamber 
olarak gönderilmistir? 
 
a-8 
b-7 
c-6 
d-5 
 
11- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.),in dogdugu tarih 
miladi takvime göre  asagidakilerden hangisidir? 
 

a- 20 nisan 632 
b- 20 nisan 571 
c- 27 Haziran  610 
d- 15 ocak  610 
 

12- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.),in dogdugu gece 
kameri aylara göre hangi gecedir? 
 
a- Rebiülevvel ayının 12. gecesi 
b- Recep ayinin ilk persembe gecesi 
c- Saban ayinin 15. gecesi 
d- Ramazan ayinin 27. gecesi 
 

13- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’ in dogdugu gece 
hangi kandil  gecesidir? 

a- Regaib 
b- Mirac 
c- Berat 
d- Mevlid 
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14- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), 20 nisan 571 
tarihinde  nerede dogmustur? 
 
a-Medine 
b-Taif 
c-Mekke 
d-Hayber 

15- Mekke ve  Medine  hangi ülkenin topraklarinda bulunur? 

a- Türkiye 

b- Irak 

c- Misir 

d- Suudi Arabistan 

16- Peygamberimizin yasadigi  döneminde Araplar arasinda 
ilk dogan çocugun adina nisbetle  künye verme âdeti vardi. 
Peygamberimiz hangi  künye ile anilirdi? 
 
a-Eb’u-l ibrahim ( ibrahim’in babasi) 
b-Ebu’l-Kasim Kasim’in babasi) 
c-Eb’u-l Ümmü Gülsüm (Ümmü Gülsüm babasi) 
d-Eb’u-l Fatma (Fatmanin babasi) 



BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR. 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR 2 

17- Peygamberimiz Muhammed (a.s.), doğduğu sırada 

Arabistan yarimadasinda  var olan dini inançlardan değildir? 

a- Hristiyanlik 

b- Yahudilik 

c- Haniflik 

d- Hinduizm 

18- Peygamberimiz Muhammed (a.s.), hayati boyunca kaç  
sene Mekke’de kalmistir? 
 
a-13 
b-12 
c-11 
d-10 
 
19- Peygamberimiz Muhammed (a.s.), hayati boyunca kaç  
sene Medine’de kalmistir? 
 
a-13 
b-12 
c-11 
d-10 
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20- Müslümanliktan önceki döneme ne ad verilir? 
 

a- Cahiliye dönemi 
b- Asr-i Saadet dönemi 
c- Isik dönemi 
d- Bilgi dönemi 

 
21- Peygamber Efendimiz (a.s)’in yasadigi döneme ne ad 
verlir? 

a-Cahiliye dönemi 
b-Asr-i Saadet dönemi 
c-Ilk çag 
d-Bilgi dönemi 

 
22- Islâm gelmeden önce Araplarda genel olarak  dini 
hayatta asagidaki  egilimlerden hangisi mevcuttu? 
 
a- Atese tapma 
b-Allah’a inanma 
c-Putperestlik 
d-Inancsizlik 
 
23- Ibadet maksadiyla Allah’tan baska birine veya bir seye 
saygi sunup tapinan, putlari  Allah’a es, ortak 
veya benzer kabul eden kimseye ne ad verilir ? 
 
a- Mecusi  
b-Ateist 
c-Putperest 
d-Hanif 
 
24- Islam gelmeden önce Araplarin arasinda Hz. Ibrahim’in 
oglu Ismail ile Mekke’de insa ettigi Kâbe’yi kutsal mekân 
kabul etme ve Allah’in birligini onaylama hususunda Hz. 
Ibrahim ve onun getirdigi dine inanis  vardi. Bu inanisa 
ne ad verilir ? 
 
a-Atese tapma 
b-Haniflik  
c-Putperestlik 
d-Inancsizlik 

25- Islam öncesindeki Allah ile beraber Allah’in disinda 
baska varliklari ilah olarak kabul etme, onlardan yardim 
isteme, onlara dua edip kurbanlar sunma, Allah’a yöneliste 
ve ibadette onlari da ortak kilma diye tanimladigimiz inanca 
genel olrak ne ad verebiliriz? 
 
a-Haniflik 
b-Hristiyanlik 
c-Yahudilik 
d-Müsriklik 
 
26-  Islam öncesinde Araplarin sahip oldugu dini inanisa 
genel anlamda ne ad verilir ? 
 
a- Müsriklik 
b-Yahudilik 
c-Hristiyanlik 
d- Haniflik 
 
27- �üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette 
Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak 
kurulan kabe’nin ilk insa edeni kimdir? 
 
a-Hz.Adem 
b-Hz.Idris 
c-Hz.Nuh 
d-Hz.Salih 
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28- �üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette 
Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak 
kurulan ....................dir. Bosluga gelecek dogru cevap 
asagidakilerden hangisidir? 
a-Mescid-i Aksa 
b- Mescid-i Nebevi 
c- Mescid-i Kuba  
d-Kabe  
 
 29- Kabe Hz. Adem’den sonra Mekke’de hangi peygamber 
tarafindan insa edilmistir? 
 
a-Hz.Idris 
b-Hz.Nuh 
c-Hz.Salih 
d-Hz. Ibrahim ve Ismail 
 
  
30- Islâm öncesi Araplar, ayni soydan gelen sahislarin 
oluslturdugu ve fertlerin birbirine kan, nesep yoluyla 
baglandiklari................hâlinde yasiyorlardi. Bosluga gelecek 
dogru cevap hangisidir? 
 
a-Milletler 
b-Kabileler 
c-Aileler 
d-Yerlesik olarak  
 
 
31- Cahiliyye döneminde arablar arsinda siir ve edebiyat  
oldukca gelismis bir durumda idi. Dini ve ticari amaçla 
yapilan panayirlarda bir araya gelip siir yarismalari 
yapalarlar, dereceye giren yedi  siiri Kabe’nin duvarlarina 
asarlardi. Kabe’nin duvarlarina asilan bu siirlere ne ad 
verilirdi? 
 
a-Muciz kelam 
b-Edebiyat-i sahane 
c-"Muallakat-i Seb’a" 
d-Kaside-i Bürde 
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32- "Muallakat-i Seb’a" nedir? 
 
a) Bir sehir adi 
b) Hz. Muhammed’in yakinlari için kullanilan bir ifade 
c) Cahiliye devrinde meshur Arap sairlerinin begenilen 
siirlerinden Kâbe duvarina asilan 7 meshur kaside 
d) Bir kabilenin  adi 
 
33- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), Mekke’de  
bulunan hangi kabiledendi? 
 
a-Neccarogullarindan 
b-Evs ve Hazreç ogullarindan 
c-Kureys kabilesinin  Hasimogullarindan 
d-Gatafanogullarindan 
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34- Peygamberimizin babasinin adi nedir? 
 
a-Ali 
b-Mahmud 
c-Abdulmuttalib 
d-Abdullah 
 
35- Peygamberimizin annesinin adi nedir? 
 
a-Halime 
b-Ayse 
c-Vehb’in kizi Amine 
d-Hatice 
 
36- Peygamberimizin büyük  dedesinin adi nedir? 
 
a-Hasim 
b-Mahmud 
c-Abdulmuttalib 
d-Abdullah 
 
37- Peygamberimizin dedesinin adi nedir? 
 
a-Hasim 
b-Mahmud 
c-Abdulmuttalib 
d-Abdullah 
 
38- Zamanla kaybolan zemzem suyunu tekrar kim 
bulmustur? 
 
a-Hasim 
b-Mahmud 
c-Abdulmuttalib 
d-Abdullah 
 
39- Peygamberimiz hangi önemli olayin gectigi yilda 
dogmustur? 
a-Fil olayi 
b-Hicret 
c- Kabe’nin yapildigi yil 
d-Araplarin birbirleri ile savastigi yil 
 
 40-  Kur’an’da bildirildigine göre Kâbe’yi yikma amaciyla 
gelen Yemen hükümdari Ebrehe ile görüsmeye  
Peygamberimizin akrabalarindan kim gitmistir? 
 
a-Hasim 
b-Mahmud 
c-Abdulmuttalib 
d-Abdullah 

41- Kur’an’da Fil suresinde söz edilen Fil olayi sirasinda 
Kâbe’yi yikma amaciyla gelen Yemen hükümdari kimdir? 
 
a-Herakliyüs 
b-Ebrehe 
c-Mukavkis 
d-Kisra 
 
42- Peygamberimize  Muhammed adını kim koydu? 
 
a-Annesi Amine 
b-Babasi Abdullah 
c-Dedesi Abdulmuttalib 
d-Büyük dedesi Hasim 
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43- Peygamber Efendimiz, babasinin ölümünden sonra 
dogan bir çocuk oldugu için, kimin  himayesi altinda 
büyümeye basladi? 
 
a-Annesi Amine 
b-Amcasi Ebu Talip 
c-Dedesi Abdulmuttalib 
d-Büyük dedesi Hasim 
 
44- Peygamberimizin amcası Ebu Talip bilindiği üzere 
tüccardır. Zaman  zaman ticaret amaciyla   Sam'a giderdi. 
Peygamberimizin israri üzerine o’nu da yanina aldi.  O 
siralarda peygamberimiz çocuk yaslardaydi. Kervan,  Bursa 
adli   yerde mola verir.Kervanin durdugu bu yerde eski dini 
metinleritevrat’i ve Incil’i çok  iyi bilen bir rahip vardir. 
Gelmesi beklenen peygamberin özelliklerini iyi bilmektedir. 
Peygamberimizi gördügü zaman Ebu Talip’e  bu küçük 
çocugun ileride beklenen peygamber oldugunu, Onu Sam’a 
götürmemesi gerektigini yoksa orada bulunan yahudilerin 
onu öldürebileceginden bahseder. 
 
Yukarida bahsettigimiz kisi kimdir? 
 

a- Varaka bin Nevfel 
b- Rahip Bahira 
c- Hasim 
d- Necasi 

 
45- Peygamberimizin annesi nerede ne zaman vefat 
etmiştir? 
 
a-Mekke’de peygamberimiz 6 yasinda iken 
b-Medine’de peygamberimiz 4 yasinda iken  
c-Ebva denilen yerde peygamberimiz 6 yasinda iken  
d-Kuba’da  peygamberimiz 8 yasinda iken  
 
46-  6 yasinda annesini, 8 yasinda da  dedesini kaybeden 
Hz. Peygamber’in bakimini dedesinden sonra kim 
üstlenmistir? 
 
a-Annesi Amine 
b-Amcasi Ebu Talip 
c-Dedesi Abdulmuttalib 
d-Büyük dedesi Hasim 
 
 
47- Peygamberimizin dadisinin adi nedir? 
 
a-Ümmü Eymen 
b-Hatice  
c-Halime 
d-Ayse 
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48- Peygamberimizin süt annesinin adi nedir? 
 
a-Ümmü Eymen 
b-Hatice  
c-Halime 
d-Ayse 
 
 
49- Peygamberimizin süt kızkardeşinin  adi nedir? 
 
a- �eyma 
b-Hatice  
c-Halime 
d-Ayse 
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50- Peygamberimizin süt erkek kardeşinin  adi nedir? 
 
a-Ali 
b-Abdullah 
c-Ubeyde 
d-Zeyd 
 
 
51- Peygamberimizin  kendisine peygamberlik vazifesi 
verilmeden önce  kendisine güvenilen ve herkesin  
kendisinden emin oldugu insan anlamina gelen bir lakabi 
vardi. Ne idi peygamberimizin  bu unvani? 
a-Sihirbaz 
b-Muhammed’ ül- Emin 
c-Sair 
d-Mecnun 
  
 
52- “Kalem ve onunla yazilanlara and olsun ki, ey 
Muhammed! Sen Rabbinin nimetine ugramis bir kimsesin, 
deli degilsin. Dogrusu sana kesintisiz bir ecir vardir. 
Süphesiz sen büyük bir ahlâka  sahipsindir. “ 
 
Peygamberimiz teselli eden bu ayetler hangi surede 
gecmektedir? 
 

a- Mülk suresi 
b- Nun, Kalem suresi  
c- Hakka suresi 
d- Mearic suresi 

 
 
53-  Cahiliyye döneminde Mekke toplumunda fakir ve 
güçsüzler, güçlü ve zenginler tarafindan sürekli eziliyor, 
haklari çigneniyordu. Bunun düzeltilmesi ve bu kötü gidise 
bir dur denilmesi amaciyla  Mekkeli gençler, için bir araya 
gelip  bir topluluk meydana getirdiler. “Erdemliler toplulugu” 
denilen Peygamberimizin de üye oldugu bu toplulugun adi 
nedir? 
 
a-Güclüler toplulugu 
b-Yemenliler toplulugu 
c-Filf’u-l Fudul toplulugu  
d-Kureysliler toplulugu 
 
 
54- "Hifu’l-Fudul" nedir? 
a) Bir kabile adi 
b) Sairlerin siir okudugu yer 
c) Erdemliler Birligi  
d) Bir panayir adi 

55- Hz. Peygamber’in (s.a.v) peygamberlik öncesi hayatinda 
yer alan  önemli olay da 35  yaslarinda iken 
yaptigi..................... olayidir. Bu olay sayesinde  mekke’de 
bulunan kabiler arasinda uzlastirici bir rol oynamistir.  
 
Yukaridaki bosluga gelecek dogru cevap hangisidir? 
 
a-Kabe Hakemligi 
b-Erdemliler topluluguna katilmasi 
c-Ebu Cehil’e karsi cikmasi 
d-Kabeyi yeniden onar masi 
 
56- “Kâbe Hakemligi" hadisesinde, üzerinde hakemlik 
istenen konu ne olmustu? 
a) Kâbe’nin görevlerini yürütmek 
b) Kâbe’nin etrafindaki düzenlemelerin yerine getirilmesi 
c) Ticarî heyetlerin karsilanmasi 
d) Hacer-i Esved’in yerine konulmasi 
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57- Peygamberimizin kendisine olan sevgisi çok büyüktü ki, 
o’nu hic bir zaman unutmadi. O’nun kendisine olan 
destekgini, dostlugunu ve fedakarligini her zaman anardi. 
Peygamberimizin sonraki esi Hz. Aise, Efendimizin o’na olan 
sevgisinden dolayi  O’na gipta ederdi. Peygamberimizin 25 
yillik  ilk hayat arkadasinin adi nedir? 
 
a- Hz. Hatice 
b- Hz. Mariye  
c- Hz. Hafsa   
d- Hz. Cüveyriye 
 
58- Hz. Hatice’nin tam adi nedir? 
 
a-Hatice binti Ömer 
b-Hatice binti Ebu Bekir 
c-Hatice binti Hüveylid 
d-Hatice binti Zeyd 
 
59- Hz. Hatice ticaretle ugrasiyordu.Sam’a gidecek ticaret 
kervaninin hazirliklari bitmek üzereydi. Hatice, Muhammed’e 
yardim etmesi ve onu daha iyi tanimasi için yardimcisi 
..............yi de kervanla  birlikte gönderdi. Hatice’nin bu 
yardimcisi, Hatice’ye Muhammed’in üstün ahlakindan 
bahsetti. Hatice’nin, Peygamberimizle evlenmesinde O’nun 
anlattiklarinin büyük etkisi oldu. 
 
Hz. Hatice’nin yardimcisinin adi neydi? 
 

a- Ali 
b- Meysere 
c- Abdullah 
d- Zeyd 

 
 
60- Peygamberimiz (s.a.v)’in Hz.Hatice’den kac çocuklari 
olmustur? 
 
a-6 
b-5 
c-4 
d-3 
 
 61- Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk cocugunun adi nedir? 
 
a-Abdullah 
b-Fatma 
c-Ibrahim 
d-Kasim 
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62- Asagidaki siklardan hangisinde Peygamberimiz (s.a.v)’in 
kiz çocuklarinin adlari  tam olarak verilmistir? 
 
a- Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatima 
b- Ayse, Hatice, Mariye 
c- Mariye, Hafsa, Cüveyriye 
d- Sevde, Ümmü Habibe 

 
 
63- Asagidaki siklardan hangisinde Peygamberimiz (s.a.v)’in 
erkek çocuklarinin adlari  tam olarak verilmistir? 
 
a-Kasim, Abdullah ve Ibrahim 
b- Ali, Zeyd 
c-Mus’ab, Hamza 
d- Ebu Talip, Haris, 
 
64- Allah tarafindan peygamberlere haber ulastirmayi ifade 
eden kavram asagidakilerden hangisidir? 
 
a-Ilham 
b-Kavrayis 
c-Vahiy 
d-Sezis 
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65- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize ilk vahiy kac yasinda 
iken gelmistir? 
 
a-35 
b-40 
c-45 
d-50 
 
66- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize ilk vahiy O nerede  
iken gelmistir? 
 

a- Hira ( Nur ) magarasinda iken  
b- Sevr  magarasinda iken  
c- Kuba mescidinde iken 
d- Kabe’de iken 

 
67- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize ilk vahiy ne zaman  
gelmistir? 
 
a-613 
b-612 
c-611 
d-610 
 
68- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize vahiy getirmekle  
görevli melek asagidakilerden hangisidir? 
 
a-Mikail 
b-Azrail 
c-Cebrail 
d-Israfil 
 
69- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize ilk vahiy geldiginde, 
Efendimiz korkmus titremeye baslamisti. Evine döndügünde 
"Sen her zaman eli açik ve cömertsin, iyilik yaparsin; fakir ve 
muhtaçlara daima  yardima kosarsin. süphesiz ki Allah, seni 
seytanin aldatmalarina ugratmayacaktir." diyerek teselli eden 
kimdir? 
 
a-Hz. Hatice 
b-Hz. Zeyd 
c-Hz.Ali 
d-Hz. Ebu bekir 

70- Hz. Hatice validemiz peygamberimizi tesilli ettikten sonra  
O’nu  (peygamberimizi) kimin yayina götürdü? 
 

a- Hz. Ebu bekir’in yanina 
b- Ebu Talib’in yanina 
c- Varaka b. Nevfel’in yanina 
d- Hz. Ali’nin yanina 

  
71- Asagidaki siklardan hangisinde Peygamberimiz (s.a.v) 
efendimize ilk inananlar tam olarak verilmistir? 
 
a-Hatice, Ali, Zeyd, Ebu bekir 
b-Ebu Cehil, Ebu leheb 
c-Fatma, Ayse 
d-Hamza, Varaka  
 
72- Babasi kendisini uzun yillardan sonra bulmus, 
peygamberimizden O’nu almaya gelmisti. O, babasina 
seninle gelmek istemiyorum, dedi. çünkü bu aile bana, sizi 
hiç aratmadi. Sevgiyi ve huzuru burada gördüm. Bu aileden 
ayrilmak istemiyorum. dedi 
Peygamberimiz (s.a.v) efendimizin evlat edindigi bu kisi 
kimdir ? 
 
a-  Varaka bin Nevfel 
b-  Ebu Cafer 
c-  Hz. Ali  
d-  Zeyd bin Harise  
 
 
73- Peygamberimiz (s.a.v) efendimize gelen  ilk vahiy 
hangi ayetlerdi? 
 

a- Fatiha suresi, 1-7. ayetleri 
b- A’lak suresi, 1-5. ayetleri 
c- Bakara suresi, 285-286. ayetleri 
d- Isra suresi 1-2. ayetler 
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74- Peygamberimiz (s.a.v)’e  ilk vahiy olan  bildirilen emir 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Kalk 
b- Uyar 
c- Temizlen 
d- Oku  

 
 
 
75- Peygamberimiz (s.a.v), ilk vahiy olan Alâk suresinin ilk 5 
ayetini aldiktan sonra, bir müddet vahiy alamamistir. Bu 
döneme vahyin kesilmesi anlamina gelen ne denilmistir? 
 
a- Fetret-i Vahiy 
b- Duraklama dönemi 
c-  Yavaslama dönemi 
d- Gerileme dönemi 
  
 
76- Peygamberimiz (s.av), ilk vahiy olan Alâk suresinin ilk 5 
ayetini aldiktan sonra, bir müddet vahiy alamamistir. Bu 
döneme vahyin kesilmesi anlamina gele Fetret-i Vahiy 
denmistir. Fetret-i Vahiy  dönemi kaç yil sürmüstür? 
  

a- 6 
b- 5 
c- 4 
d- 3 
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77- Peygamberimiz (s.av), ilk vahiy olan Alâk suresinin ilk 5 
ayetini aldiktan sonra, bir müddet vahiy alamamistir. Bu 
döneme vahyin kesilmesi anlamina gele Fetret-i Vahiy 
denmistir. Fetret-i Vahiy hangi surenin indirilmesi ile sona 
ermistir? 
 

a- Duha suresi 
b- Insirah suresi 
c- Tin suresi 
d- A’lak suresi 

 
78- "(Önce) en yakin akrabani uyar" (Su’arâ, 26/214). 
Emrini alan Peygamberimiz  akrabalarina yönelik birkaç 
yemek daveti düzenledi. Bu davetlerden 
birinde, Allah’in kendisini peygamberlik vazifesi  ile 
görevlendirdigini söyledi ve bu isin 
ne oldugunu da açikladi. Fakat bir seferinde orada bulunan 
amcasi .................................. 
ona sert tepki gösterdi ve küçümser bir tavirla "Bizi bunun 
için mi buraya çagirdin?" diyerek onunla alay etti. 
Peygamberimizle alay eden bu kisi kimdi? 
 

a- Ebu Cehil 
b- Ebu Leheb 
c- Abdullah bin Ubey 
d- Abbas 
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79- Hz. Peygamber’in amcasiydi ve ondan birkaç yas 
büyüktü. Yegenine eziyet eden Ebu Cehil’e kizmisti ve 
yegenini yalniz birakmayarak Müslüman olmustu. Onun  
Müslüman olusu Hz. Peygamber’e ve ona inananlara güç 
verdi. Müsrikler ondan çekindikleri için Müslümanlara baski 
ve siddet uygulama konusunda biraz çekimser davranmaya 
basladilar. Uhut harbi sirasinda daha sonra müslüman 
olacak olan Vahsi tarafindan sehit edildi. “Sehitlerin Efendisi” 
lakabini tasir. 
 
Yukarida özelliklerini anlattigimiz Peygamberimiz amcasi 
kimdir? 
  

a- Hz.Abbas (ra) 
b- Hz. Hamza (ra) 
c- Mukavvim 
d- Ebu Talip 

 
80- Kureysin Adiy kabilesindendi. O da Hz. Hamza gibi 
yigitligi ile meshurdu. iIk zamanlarda, Islâm’in önemli 
muhaliflerinden birisiydi. Bir gün kilicini yanina alarak o 
sirada teblig vazifesini Daru’l-Erkam’da sürdüren Hz. 
Peygamber’i öldürmeye yöneldi. Yolda Nuaym b. Abdullah’a 
rastladi. Nuaym ona nereye gittigini sorunca O, "su yeni bir 
din çikaran, Kureys’in düzenini bozan, hayallerini altüst 
eden, ilahlarina küfreden Muhammed’i öldürmeye 
gidiyorum." dedi. 
Nuaym ona: Sen önce kendi ailene dön de onlarin 
durumlarini düzelt" dedi. Ve ona kizkardesi Fatima ile 
kocasinin Müslüman oldugunu bildirdi. O’da  hiddetlenerek 
hemen kiz kardesinin evine gitti. Evde okunan ayetleri 
dinlediginde kalbi yumusayip müslüman olan  bu sahabe 
kimdir? 
 

a- Hz.Ali 
b- Hz. Ebu bekir 
c- Hz. Ömer 
d- Hz. Osman 

 

  
81- Peygamberimizi öldürmeye giderken adeta O’nda hayat 
bulan, müslüman olmasiyla, müslüman olanlarin sayisinin 40 
ulastigi ve O’nun müslüman olmasiyla daha önceden gizli 
gizli devam eden Islami duyurma  faaliyetlerinin aciktan 
yapilir hale gelmesine katki saglayan bu sahabe kimdir? 
 
 

a-Hz.Ali 
b-Hz. Ebu bekir 
c-Hz. Ömer 
d-Hz. Osman 

 
82- Kâbe’ye yakin Safa tepesinin eteginde bulunan bu ev, 
hac ve umre maksadiyla disardan  gelenlerle dikkat 
çekmeden iletisim kurabilmek için elverisli bir yerdi. Hz. 
Peygamber, Müslümanligi  kabul edenleri burada 
bilgilendiriyor, onlara Kur’an-i Kerim’in ayetlerini ögretiyor ve 
insanlari islâm’a çagiriyor; müminlerle birlikte Rabbine ibadet 
ediyordu. 
Peygamberimizin müslümanlarla görüsüp, bulustugu bu 
yerin adi nedir? 
 

a- Dar’u-l Erkam ‘da 
b- Kabe’de 
c- Kendi oturdugu evde 
d- Dar’u-n Nedve’de 

 
83- "Daru’l-Erkam" nedir? 
 
a) Erkam’ in evi 
b) Erkam kabilesi 
c) Erkam isimli sahabi  
d) ilk mescit 
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84- Mekkeli müsrikler müslüman olanlara karsi yapacaklari 
isleri görüsmek üzere nerede biraraya gelirlerdi? 
 

a-Dar’u-n Nedve’de 
b-Kabe’de 
c-Kendi evlerinde  
d-Dar’u-l Erkam ‘da  

 
85- Ebu Talib  peygamberimizi cagirarak Kureyslilerin 
arzularini ve davasindan vazgecmesini istediklerini  artik 
meselenin kendisinin de altindan kalkamayacacak  bir 
noktaya geldigini ifade etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 
"Amca! Sen de mi beni terk etmek istiyorsun? Canim eli 
altinda tutan Allah’a yemin ederim ki,su ilâhî teblig vazifemi 
terk etmem karsiliginda Günes’i sag elime, Ay’i da sol elime 
verseler, sen bile beni terk edip birakmis  olsan, onlarin bu 
dediklerini  yapmam. Rabbim Allah bana yeter!..." dedi 
 
Peygamberimizin bu sekilde konusmasi O’nun hangi 
durumda oldugunu gösterir ? 
 

a- Dürüstlügünü 
b- Güvenilirligini 
c- Kararliligini 
d- Sadikiyetini 

  
 
86- Hz. Peygamber’in teblig görevini baslatan ilk ayetler 
hangi surededir? 
 
a) Alak     b) Müddessir     c) Kalem     d) Fatiha 
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87- Inanclari ugruna ilk sehit olan müslümanlar kimlerdir ? 
 

a- Bilal-i Habesi 
b- Ammar bin Yasir ve esi Sümeyye  
c- Zeyd bin harise 
d- Hz. Ali 

 
88- Müsrikler Hz. Muhammed’e itiraz ederken ona asagidaki 
hangi sifati yüklemislerdir? 
 
 a) Sair 
 b) Kâhin 
 c) Büyücü 
 d) Hepsi 
 
89- "Muhammed! Seni her zaman için akilli, iyiliksever ve 
kalbe yakin bir kimse olarak  bilir ve taniriz. Seni hiç kimseye 
bir kötülük yaparken görmedik, sehir ahalisi üzerinde senin 
gaipten verdigin haberlerin ne derece heyecan ve kargasa 
yarattigini sana tekrar edecek degilim. Bana samimiyetle 
söyle! Bütün bunlardan maksat ve niyetin nedir? Acaba para 
mi arzu ediyorsun? Ben sana teminat veriyorum ki, sehir 
sana istedigin kadarini toplayip verecektir. Acaba kadin mi 
istiyorsun? Kendine hanim olarak sehrin en güzel kizlarini 
seç al!... Emin ol ki, seni memnun  etmek için her seyi 
yapmaya karar verdik. Acaba sen basimiza  geçmek mi 
istiyorsun? 
Yine biz seni en ulu baskanimiz  olarak seçmeye hazir 
vaziyetteyiz; yeter ki bu davandan dön diye teklifte kim 
bulunmustur? 
 

a- Utbe bin  Rebia 
b- Abdullah bin Ubey 
c- Ebu Talip 
d- Ebu Cehil 
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90- Allâh Rasûlü gözlerinden inci tâneleri gibi gözyaşları 
dökmüş; “Bugün annem vefât etti!” buyurup gömleğini ona 
kefen yapmış, cenâze namazını kıldırmistir. “–O benim 
annemden sonra annemdi. Kendi çocukları aç durup 
suratlarını asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı 
tarar ve gül yağı sürerdi. O benim annemdi!” Allâh seni 
bağışlasın ve hayırla mükâfatlandırsın! Allâh sana rahmet 
etsin anneciğim! Sen, benim annemden sonra annem oldun! 
Kendin aç durur, beni doyururdun! Kendin giymez, bana 
giydirirdin! En lezzetli nîmetleri bana tattırır, kendi nefsini 
mahrûm ederdin! Bunu da ancak Allâh’ın rızâsını ve âhiret 
yurdunu umarak yapardın!..” 
 
Peygamberimiz yukarida söylediklerini kimin için söylemistir? 
 

a- Hz.Hatice 
b- Amine  
c- Ebu Talip’in hanimi Fatima hatun için 
d- Halime  

 
91- Zulüm,iskence  ve sosyal baskinin Mekke’de sürüyor 
olmasi; Hz. Peygamber’in de  bu yasananlari önleme 
imkâninin olmamasi, onu baska  arayislara yöneltti. O, 
müminlere  bir  öneride bulundu: 

 
Peygamberimizin iskence gören müslümanlara yaptigi bu 
öneri ne idi? 

a- Medine’ye hicret etmek 
b- Habesistan’a hicret etmek 
c- Mekke disinda bir yere yerlesmek 
d- Bir araya gelip müsriklere karsi koymak 

92- Peygamberimizin önerisi  üzerine Müslümanlardan bir 
grup Habesistan’a göç etmeye karar verdi. Müslümanalarin 
Habesistan’a göç etmesindeki en önemli etken 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Habesistan’in arabistan’a yakin olmasi 
b- Ülke kralinin hiç kimseye eziyet etmemesi 
c- Habesistan’in ikliminin iyi olmasi 
d- Habesistan’da Hristiyanlarin bulunmasi 

 
93- Islam tarihinde ilk hicret nereye  yapilmistir? 
 

a- Medine’ye 
b- Taif’e 
c- Habesistan’a 
d- Misir’a  

 
94- Islam tarihinde Habesistan’a  yapilan ilk hicret ne zaman 
yapilmistir? 
 

a- 617 
b- 616 
c- 615 
d- 614 
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95- Ulkesini adaletle yönettigi, hic kimseye zülüm etmedigi 
için Hz. Peygamber'in izni ve talimatıyla müslümanlar bir 
Hıristiyan ülkesi olan Habeşistan'a göç etmiştir. Kendi 
ülkesine gelen müslümanlari Mekkeli müsriklere geri 
vermemis, daha sonra İslami kabul etmis, hicretten 9 yil 
sonra vefat ettigini  peygamberimiz ögrendiginde  O’nun 
giyaben cenaze namazini kildirmistir. 
 
Müslümanlarin gönüllerine taht kuran habesistan kralinin adi 
nedir? 
 

a- Varaka 
b- Necasi bin Ashama 
c- Abdullah bin Ubey 
d- Addas 

 
96- Peygamberimize yapilan her türlü vazgecirme girisiminin 
basarisiz olusu, Habesistan’a giden müslümanlarin geri 
döndürülememesi, müslümanlarin sayilarinin artmasi Mekkeli 
müsrikleri degisik arayislar içerisine sokmustur. 
 
Mekkeli müsrikler bu baglamda ne yapmaya karar verdiler? 
 

a- Müslümanlari serbest birakmak 
b- Müslümanlari  göçe zorlamak 
c- Müslümanlari dövmek 
d- Müslümanlara boykot uygulamak 

 
97- Müslümanlara yapilan boykot uygulamasi kac yil 
sürmüstür? 

 
a- 3 
b- 4 
c- 5 
d- 6 

 
98- Müslümanlara yapilan boykot uygulamasi hangi  yillarda  
sürmüstür? 

a- 616-620 
b- 616-618 
c- 616-619 
d- 619-622 



BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR. 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR 8 

99- Islam tarihinde boykotun bitmesinden birkac ay sonra 
peygamberimiz, hem  kendisini koruyan amcasi Ebu Talib’i 
hem de 25 yillik esi Hz. Hatice’yi kaybetmistir. 620 yilinda 
meydana gelen bu olaylardan dolayi bu yila ne ad 
verilmistir? 
 

a- Ölüm yili 
b- Hicret yili 
c- Zorluklar yili 
d- Hüzün yili 

100- “Hz. Hatice Mekke’nin soylu bir hanım efendisiydi. 

Üstün ahlakından dolayı kendisine ………. lakabı verilmiştir.  

   

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir? 

a)Zehra 

b)Kübra 

c)Tahire 

d) Hafsa  
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101- Peygamberimizin 620 yilinda hem amcasi Ebu Talib’i 

hem de 25 yillik esi Hz. Hatice’yi kaybetmesi, Mekke’deki 

durumun müslümanlar açisindan dayanilmayacak duruma 

gelmesi Peygamberimizi degisik arayislara  sevk etmistir. 

Asagidakilerden hangisi bu arayislardan birisidir? 

a- Medine’ ye gitmeye 
b- Taif’e gitmeye 
c- Habesistan’a gitmeye 
d- Evinde kalmaya  

 
102- Peygamber efendimiz evlatligi Zeyd ile beraber Taif’e 
gitmis oradki insanlarin Islam’a girebilecegini düsünmüstü; 
Ancak onlar peygamberimizi ve Hz. Zeyd’i taslamislardi. 
Üstleri baslari yarali bir sekilde  bir üzüm bagina 
siginmislardi. Bagin sahibi olan iki kardes onlara acimis 
kendilerine üzüm ikram etmislerdi. Peygamberimizin 
besmele cekerek üzümü  aldigini gören bag sahibi 
peygamberimizle konustuktan  sonra müslüman oldu.  
     
Acaba  müslüman olan bu kisi kimdi ? 
 

a- Necasi 
b- Süraka 
c- Addas 
d- Mus’ab bin Ümeyr 

 
103- Taif dönüsü, Ebu Leheb tarafindan Mekke’ye giremez 
ilan edilen peygamberimiz kendisini koruma altina alacak 
birisini bularak Mekke’ye girmistir. 
 
Iste Taif dönüsü kendisini koruma altina alan kisi kimdir? 
 

a- Ebu Talip 
b- Hz.Ali 
c- Ebu Cafer 
d- Mut’im bin  Adiy 

104- Peygamberimiz 620 yilinda hem amcasini hem de 
biricik esi Hz.Hatice’yi kaybetmisti. Üstelik Islami anlatmak 
üzere gittigi Taif’te kötü bir muamele ile karsilasti. Allahü 
Teala O’nun bu üzüntülü  halinde kendisini teselli etmek için 
ne yapmistir ? 
 

a- Kendisine ayetler indirmistir 
b- Isra ve Mirac mucizeleri gerceklesmistir 
c- Kendisine koruyucu vermistir 
d- O’nu desteklemistir 
 

105- Bir gece vakti peygamberimiz Kabe’de ibadet ederken 
Cebrail geldi. Peygamberimizi alarak    Mescid-i Haram’dan 
yani  Kabe’den alip  Mescid-i Aksa’ya  Küdüs’e götürdü. 
Yapilan bu gece yolculuguna ne ad verilir? 
 

a- Mirac 
b- Sakk-i Kamer 
c- Isra 
d- Keramet 

 
106- “isra” (gece yolculugu) nereye gerçeklesmistir? 
 
a) Mescid-i Aksa ‘ya 
b) Mescid-i Haram’a 
c) Taif ‘e 
d) Habesistan’a 
  
 
107- Peygamberimizin Mescid-i  Aksa’dan alinip Allahü 
Teala’nin huzuruna yükselmesine ne ad verilir? 
 

a- Sakk-i kamer mucizesi 
b- Isra (gece Yolculugu) 
c- Keramet 
d- Mirac (Yükselme) 

 
 
 
108- Mescid-i Aksa yer itibariyle nerede bulunmaktadir? 
 

a- Küdüs’te 
b- Sam’da 
c- Medine’de 
d- Mekke’de 
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109- Bes vakit namaz ne zaman farz kilindi? 
 

a- Sam’da 
b- Mirac’ta  
c- Mekke’de iken 
d- Medine’de iken  

 
 
 
110- Peygamberimizin tavsiyesi ile her yatsi namazindan 
sonra okudugumuz Bakara suresinin son iki ayeti (halkimizin 
arasinda Amener resulu diye bilinir) Peygamberimize nerede 
indirilimistir? 
 

    a-    Taif’te iken  
b- Mirac’ta  
c- Mekke’de iken 
d- Medine’de iken 
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111- Hz.Ebu bekir’in lakabi “Siddik”tir. 
Ona bu lakabı Peygamber efendimiz (s.a.v) koymuştur. 
Peygamber efendimiz (s.a.v)’in ..............mucizesini 
müşriklerin yalanmasına mukabil, onun Allah Resulüne  
(s.a.v)’e karşı duyduğu güven ve itminandan dolayı  “bunu 
Muhammed söylüyorsa doğrudur “ sözünü söylemesi 
üzerine bu lakab ona verilmiştir.  
 
Yukaridaki bosluga gelecek dogru cevap asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a-Mirac 
b-Sakk-i Kamer 
c-isra 
d-Keramet 

112- Peygamberimiz çektigi birçok zorluga eziyete ragmen 
Islam’i teblig duyurma faaliyetleri sürdürüyor, Mekke 
disindan gelenlerle de görüsüyordu.  Medine’den gelen 6 
kisilik bir grubla  görüstü. Onlara islamiyeti anlatti. Onlarda 
islamiyeti kabul ettiler.Bir sonraki yil 621 de tekrar bulusup 
bir araya geldiler. Peygamberimizle bir sözlesme yaptilar. 
 
Peygamberimizin 621 yilinda Medineden Evs ve Hazreç 
kabilesinden 12 kisi  ile yaptigi bu sözlesmeye islam 
tarihinde ne ad verilir? 
 

a- Birinci Akebe Biati 
b- Ikinci Akabe Biati 
c- Medine görüsmesi 
d- Mekke görüsmesi 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
113- Peygamberimiz birinci akabe biatindan sonra 
Medine’ye oradaki yeni müslüman olanlara Islami anlatmasi 
için hangi sahabeyi ögretmen göndermistir? 
 

a- Hz.Ali 
b- Hz. Sad bin Ebi Vakkas 
c- Mus’ab bin Umeyr 
d- Zeyd bin Harise 

 
 
114- Birinci akabe biatindan bir yil sonra yani 622 yilininda 
hac maksadiyla Medine’den gelen 75 kisilik grubun 
Peygamberimizle görüsmesine Islam tarhinde ne ad verilir? 
 

a- Birinci Akebe Biati 
b-Ikinci Akabe Biati 
c-Medine görüsmesi 
d-Mekke görüsmesi 
 

 
115- Medine’ye yapilacak hicretin karari nerede alinmistir? 

 
       a- Birinci Akebe Biati 

b- Ikinci Akabe Biati 
c- Medine görüsmesi 
d- Mekke görüsmesi 
 

 
116- Medine, Hz. Peygamber’in hicret etmesinden önce 
hangi isimle  anilmaktaydi? 
 

a- Cidde 
b- Hazrec sehri 
c- Evs sehri  
d- Yesrib 

 

117- Asagidakilerden açiklamalardan  hangisi Hicret 
öncesinde Medine için yapilan  yanlis bir açiklamadir? 
 

a- Medine’de Evs ve Hazreç kabileleri vardi. 
b- Sayilari az da olsa hristiyanlar da mevcuttu. 
c- Beni kaynuka, nadir ve kureyza ogullari adinda üc 

yahudi kabilesi de vardi. 
d- Medine’de pek çok müslüman vardi. 

 

118- Mekkeli müsrikler müslümanlarin Medine’ye hicret 
etmelerinin niçin istemiyorlardi? 
 
a-Müslümanlar orada güclenirler, Sam’a  ticaret yollari 
onlarin kontrolüne gecer diye  
b- Müslümanlari sevdikleri için 
c-Müslümanlari sevmedikleri için 
d-Medine iyi bir yer olmadigi için 
 
119- Kan davasi güdülmemesi amaciyla her kabileden eli 
silahli gençler Muhammedin evini kusatacaklar Muhammed 
disari çikinca hepsi ayni anda saldiracaklar böylelikle 
peygamberimizin ailesi hiç bir sey iddia edemeyecekti. 
    Peygamberimizi öldürme fikrini kim teklif etmistir? 
 

a- Ebu Leheb 
b- Ebu Cehil 
c- Ebu Süfyan 
d- Hint 

 
120- Asil adi Amr b. Hişam’dir Peygamberimiz kendisine 
Müslümanlara olan kin, düsmanlik ve hakki görüp kabul 
etmemesi dolayisiyla  cehaletin babasi ismini  vermistir 
 
Kimdir cehaletin babasi olan bu kisi? 
 

a- Ebu Talip 
b- Ebu  Süfyan 
c- Ebu Cehil 
d- Ebu Leheb 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
121- Mekkeli müsrikler Peygamberimizin Mekke disina cikip 
taraftar toplayacagini güclenecegini düsündükleri icin O’nun 
Mekke’de kalmasini istiyorlar hatta onu öldürme planlari 
yapiyorlardi. 
 
Mekkeli müsriklerin bu suikast planini Peygamberimize kim 
vermistir? 
 

a- Dadisi Ümmü Eymen 
b- Evlatligi Zeyd bin Harise 
c- Halalarindan Rakika 
d- Yengesi Fatima 

 
122- Hz. Ebu Bekir yolda kendilerine rehberlik etmek 
üzere kimi para karsiliginda tutmustur? 
 

a- Utbe bin Rebia 
b- Abdullah b. Uraykit 
c- Süraka 
d- Varaka bin Nevfel  

123- Hicret yolculuguna cikmadan evvel Peygamberimiz 
yanindaki emanetleri sahiplerine vermek üzere yatagina kimi 
yatirarak evinden ayrilmistir ? 
 

a- Hz. Ebu bekir 
b- Hz. Ayse 
c- Hz. Zeyd 
d- Hz. Ali 
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 124- Hicret yolculugu sirasina peygamberimiz Hazreti Ebu 
bekir ile beraber Medine istikameti olan kuzeye dogru degil 
de güneye dogru gitmisler, orada bir magara da 3 gün 3 
gece kalmislardir.  Müsriklerin agzina kadar gelipte 
magaranin girisinde örümcek agi ve kus yuvasini görüpte 
geri döndükleri bu magara hangi dagda bulunmaktadir  ? 
 

a- Hira (nur) dagi 
b- Uhud dagi 
c- Sevr dagi 
d- Ebu Kuzeyh dagi 

 
125- Hicret sirasinda peygamberimizin yol arkadasi kimdi ? 
 

a- Hz. Ali 
b- Hz. Hatice 
c- Hz.Ömer 
d- Hz. Ebubekir 

126- Kureyş Müşrikleri, Rasûlüllah ile Hz.Ebû Bekr'i bulana 
veya öldürene yüzer deve va'detmiş bulunuyorlardı.O’da bu 
mükâfatı almak için gereken hazirliklari yapti. 
Çok iyi kilavuz oldugu için peygamberimizi ve Hz. Ebu bekir’i 
buldu. Ancak atinin ayaklari kuma batti.Gercegi anlayan bu 
kisi Peygamberimizden af diledi ve Müslüman oldu. 
Yolda gördügü Mûsrikleri ise ben onlari bulamadim diyerek 
baksa yönlere gönderdi. 
 
Yukarida özelliklerini anlattigimiz bu kisi kimdir? 
 

a- Utbe bin Rebia 
b- Abdullah b. Uraykit 
c- Süraka 
d- Varaka bin Nevfel  

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
127- Mekkeli müsriklerden  bir grup Peygamberimizin  Hz. 
Ebubekir’le birlikte saklandigi magaranin önüne kadar geldi. 
Hz.Ebubekir bu durumdan endiselendi. Peygamberimiz  
(a.s.) ona "Üzülme! Allah bizimle beraberdir" 
ayetini okudu. 
 
Bu ayet Kur’an’da  hangi surede gecmektedir? 
 

a- A’raf suresinde 
b- Enfal suresinde 
c- Tevbe suresinde 
d- Yunus suresinde 

 
128- Peygamberimize ilk vahy geldiginde O’na  
"Bu senin gördügün melek,  Allah’in Musa’ya 
indirdigi Cebrail ‘dir. Keske (kavmini) davet (edecegin) 
günlerde genç olsam! Keske kabilenin seni 
yurdundan çikaracagi günlerde hayatta 
bulansam, sana yardim ederdim." 
  
Hatice validemizin, ilk vahiy geldiginde  Peygamberimizi 
götürdügü, peygamberimizin kendi halki tarafindan 
Mekke’den cikarilacagini söyleyen kisi kimdir ? 
 

a- Hz. Ali 
b- Varaka bin Nevfel 
c- Hz.Hamza 
d- Hz.Ömer 

  
 
129- Islam tarihindeki ilk mescit olma özelliginin yani sira, 
Ku’an’da temelleri takva üzerine atilmis mescit diye zikredilir. 
Peygamberimiz Medine’ye hicret ederken bu mescidin 
yapiminda bizzat calismistir. 

Yukarida  özelliklerini anlattigimiz bu mescid hangi 
mesciddir? 
 

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

 
130- Münafiklarin yaslilarin camiye gelememelerini bahene 
ederek insa ettikleri camidir. 
Asil amaçlari Müslümanlar arasinda fitne çikarmak, onlari 
bölüp parçalamak ve Müslümanlara karsi savasanlara 
yardim etmekti. 
Tevbe suresinde görünüste buranin mescid oldugu ancak bir 
fesat ocagi oldugu belirtilmistir. 
Bunun üzerine de bu mescid yikilmistir. 
 
Yukarida  özelliklerini anlattigimiz bu mescid hangi 
mesciddir? 

a- Mescid-i Kuba 
b- Mescid-i Haram 
c- Mescid-i Aksa 
d- Mescid-i Dirar 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
131- Müslümanlar ilk olarak hangi mescide yönelerek namaz 
kilmislardir? 

 
a- Mescid-i Kuba 
b- Mescid-i Haram 
c- Mescid-i Aksa 
d- Mescid-i Dirar 

 
132- Kabenin içinde bulundugu mescide ne ad verilir? 

a- Mescid-i Kuba 
b- Mescid-i Haram 
c- Mescid-i Aksa 
d- Mescid-i Dirar 
 

133- Ilk Cuma namazi  nerede kilinmistir? 
a- Kabe’de  
b- Medine’de 
c- Beni Salim yurdunda Ranuna vadisinde  
d- Kuba mescidinde 

 
134- Bu olay sayesinde  Müslümanlar, baski ve iskenceden 
kurtulmus daha bagimsiz ve özgür  bir toplumda yasamaya 
baslamislardi. Amaçlarini gerçeklestirme konusunda 
engellerle karsilasan Müslüman topluluk, sahip oldugu her 
seyi geride Mekke’de  birakma özverisini göstermislerdir. 
Bu olay ayni zamanda  Peygamberimizin hayatinda  yepyeni 
bir asama olmus ve davetin bütün insanliga yayilmasini 
saglayan önemli bir safhaya erisilmistir. 
 
Yukarida özellikleri anlatilan olay asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Mekke’nin fethi 
b- Ilk vahyin gelmesi 
c- Müslümanlarin sayisinin artmasi 
d- Medine’ye hicret edilmesi 

 
135- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti hangi 
tarihte gerceklesmistir? 
 

a- 623 
b- 622 
c- 621 
d- 620 
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136- Medine’ye hicret ederken Hz. Peygamber’in yaninda 
kim vardi? 
a) Hz. Ali  
b) Hz. Osman  
c) Hz. Ebubekir  
d) Hz. Ömer 
 
 
137- Hicret, hangi halife döneminde hicrî takvimin  baslangici  
olarak kabul edilmistir ? 
 

a- Hz. Ebu bekir 
b- Hz.Ömer 
c- Hz. Osman 
d- Hz. Ali 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
 
                        MEDINE DÖNEMI 
 
138- Peygamberimiz  hicret etmeden önce Medine’de 
Bulunan Evs ve Hazrec kabilelerinin birbirleriyle uzun yillar 
yaptiklari savasin adi nedir? 
 

a- Ficar savaslari 
b- Bedir harbi 
c- Buas savaslari 
d- Uhud harbi 

 
139-** Peygamberimiz, Medine’ye geldiginde devesi en 
yakin ev  olarak O’nun evinin yakininda oturdu diye  7 ay 
süreyle O’nun evinde kaldi. 
 
** Asil adi Halid bin Zeyd ‘dir. 
 
** Istanbul’un kusatilmasi sirasinda ilerlemis yasina ragmen,  
Peygamberimizin müjdesine nail olabilmek için  sefere 
katilmis, kusatma sirasinda vefat edip surlara en yakin bir 
yere gömülmüstür. 
Mezari Fatih Sultan Mehmet han’in hocasi Aksemsettin 
tarafindan bulunmus olan bu sahabî kimdir? 
 

a- Mus’ab bin Umeyr 
b- Halid bin Velid 
c- Eyyübe’l Ensari Hazretleri 
d- Sad bin Ebi vakkas 

 
140- Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra ilk is olarak 
ne yapmistir? 

a- Bir ev satin aldi 
b- Bir arsa alinip üzerine Peygamber mescidi yapildi. 
c- Medine’de çevre düzenlemesi yapti. 
d- Halid bin Velid’in evinde kalmaya devam etti. 

  
 
141- Peygamber Mescidinin bitisiginde ilim talebeleri için bir 
yer ayrilmis burada kalanlarin tek isi ilim  ögrenmek ve 
ibadetle mesgul olmakti.  
Peygamberimiz onlarin  egitimiyle bizzat ilgilenirdi. 
Medine'nin disinda yeni Müslüman olan topluluklara Islâm'i 
ögretmek üzere bir ögretmen göndermek gerektiginde, 
bunlar arasindan gönderiliyordu. 
 
Burasi Islâm Târihinde ilk yatili ögretmen okulu 
durumundaydi. 
Zamanla sayilari 400 bulan talebeler kalmistir. 
 
Yukarida özellikleri anlatilan kurum asagidakilerden 
hangisidir? 

 
a- Ashab-i Uhut 
b- Ashab-i Bedir 
c- Ashab-i Suffe 
d- Ashab-i Kubur 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
 
142- Islam tarihinde Mekke’den Medine’ye göç eden 
Müslümanlara ne ad verilir? 
 

a- Ensar 
b- Muhacir 
c- Göçebe 
d- Misafir 

 
 
143- Islam tarihinde Mekke’den Medine’ye göç eden 
Müslümanlara (Muhacir) kardeslerine yardim eden 
Medine’lilere ne ad verilir? 
 

a- Ensar 
b- Muhacir 
c- Göçebe 
d- Misafir 
 

 
144- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye göç eden  
Muhacirlerin sikintilarinin hafifletilmesi amaciyla nasil bir yola 
basvurmustur? 

 
a- Onlara çalismalari gerektigini söylemistir. 
b- Onlari kendi haline birakmistir. 
c- Ensar ve  Muhacirleri birbirleriyle kardes ilan 

etmistir. 
d- Hiç bir faaliyette bulunmamistir. 
e-  

 
145- Hz. Peygamber, kardeslestirme ile Müslümanlar 
arasindaki birligi perçinlemisti, ancak o, sehirde yasayan 
Yahudi ve Müslüman olmayan Araplarla da anlasmak, sehrin 
güvenligini saglamak, onlarla da uyum içerisinde yasamak 
istiyordu. Bu amaçla  Peygamberimiz ne yapmistir? 
 

a- Medine vesikasi adi verilen bir anayasa 
hazirlanmistir. 

b- Yahudiler düsman ilan edilmistir. 
c- Müslüman olmayan Araplarla savasilmistir. 
d- Her toplum kendi haline birakilmistir. 
  

 
146- Peygamberimiz (sav)'in asker sevkettiği, fakat 
kendisinin katılmadığı savaslara ne ad verilir? 
 

a- Gazve 
b- Seriyye 
c- Harb 
d- Savas 
 

147- Peygamberimiz (sav)'in bizat katildigi savaslara ne ad 
verilir? 
 

a- Gazve 
b- Seriyye 
c- Harb 
d- Savas 
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148- * Müslümanlarin Mekkeli müsriklerle ilk savasidir. 
* 624 tarihinde meydana gelmistir. 
* Müslümanlarin Mekkelilere karsi ilk ve en muhtesem 
zaferidir. 
* Bu zafer, Müslümanlari daha güçlü bir hâle getirmistir. 
* Müsriklerden Ebu Cehil dâhil 
yetmis kisi ölmüstü. 

 
Yukarida özellikleri anlatilan savas asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Bedir 
b- Uhud 
c- Hendek 
d- Mute 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
149- Peygamberimiz, Bedir’de Islâm ordusunu savas 
düzenine soktu. Bulunduklari yer kumluktu. Bunun üzerine 
sahabeden biri Peygamberimize buranin savasmak için 
uygun olmadigini Bedir kuyularinin bulundugu bölgeye 
gitmelerinin daha uygun olacagi fikrini verdi. 
Peygamberimize bu fikri veren sahabi kimdir? 
 

a- Hubab 
b- Mus’ab bin Umeyr 
c- Hz.Hamza 
d- Hz.Ali 

 
150- Bedir savasi sonunda pek çok ganimet toplanmis, bir 
çok Mekkeli esir edilmisti. Yapilan görüsmeler sonucunda 
esirler kurtulus fidyesi karsiliginda serbest birakilmis, ancak 
okuma-yazma bilip de fidyeyi ödeyemeyecek olan esirlerin 
on Müslüman çocuga okuma-yazma ögretmeleri 
karsiligindanda serbest birakilacaklari karara baglanmistir. 
 
Yukarida alti çizili  kisim bize neyi gösterir? 
 

a- Esirlerin ancak para karsilinda birakilacagini 
b- Islam dininde ilme verilen önemi 
c- Paranin ne kadar  önemli oldugunu 
d- Savasta ele geçen esirlerin önemli olmadigini 

  
151- * Bedir savasindan bir yil sonra idi. Yani 625 
* Bu savas Müslümanlar için aci bir tecrübe oldu. 
* Peygamberimizin  daga yerlestirdigi okçularin yerinden 
ayrilmalari savasin kaderini degistirdi. 
* Hz. Hamza dahil 70’e yakin Sahabî sehit oldu. 
* Müsrikler açisindan bu savas Bedir savasinin intikami oldu. 
 
Yukarida özellikleri anlatilan savas asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Bedir 
b- Uhud 
c- Hendek 
d- Mute 
 

152- Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz (sav)'in yüzünü 
yaralayan ve iki tane dişini kıran müşrikin adı nedir? 

 
a- Ebu Leheb 
b- Ebu Cehil 
c- Abdullah bin Ubey 
d- İbn-i Kaime 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 

153- Medine’ye biri geldi ve Peygamberimizden 
kendi kabilesine islâm’i anlatmak üzere ögretmenler 
göndermesini istedi. Peygamberimiz de ondan gönderecegi 
arkadaslarini koruyacaklarina dair söz vermelerini istedi. 
Adam söz verince, Peygamberimiz, Suffe okulundan iyi 
yetismis yetmis genç arkadasini gönderdi. 
Ancak bu yetmis kisi pusuya düsürüldü. Ve hepsi sehit 
oldular. 
Islam tarihinde bu olaya ne ad verilir? 
 
a- Bedir savasi 
b- Bi’ri Maune olayi 
c- Hendek harbi 
d- Hayber savasi   
 
154- *  Peygamberimizin âmâ olan müezzini idi. 
*  Peygamberimiz savasa gittigi zaman Medine’ye O’nu vekil 
olarak birakirdi. 
*  Bir gün Peygamberimizin yanina gelmis, Islam hakkinda 
kendisine birsey anlatmasini istemisti. Bu sirada 
Peygamberimizin yaninda Mekke’nin ileri gelenleri vardi. 
Peygamberimiz onunla ilgilenmedi ve Peygamberimize, 
Allahü Teala  uyari mahiyetinde Abese suresindeki geçen 
ilgili ayetleri indirdi. 
 
Yukarida özellikleri anlatilan peygamber müezzini kimdir? 

a- Bilali Habesi 
b- Ebu Mahzure 
c- Abdullah ibni Mektum 
d- Mus’ab bin Umeyr 
 

  

 
155- Azili bir müsrik Ümeyye bin Halef’in kölesi idi. 
Müslüman oldugu için pek çok eziyete mazur kaldi. Kendisini 
fidye ile Hz.Ebu bekir kurtardi. 
Medine’de ilk ezan okuyan müezzin  O, oldu.  
Peygamberimizle birlikte tüm savaslara istirak etti. 
Yukarida özellikleri anlatilan peygamber müezzini kimdir? 
 

a- Bilali Habesi 
b- Ebu Mahzure 
c- Abdullah ibni Mektum 
d- Mus’ab bin Umeyr 
 

 
156- Efendimiz(a.s)  Taif’te ashabı ile namaz kılarken alaylı 
bir eda ile ezan okumuştu. Efendimiz(a.s) onun sesini 
begenmis, onu  yanına  cagirmis    başını ve gögsünü  
okşamış ve böylece gönlü kin ile dolu olan bu genç   İslam’a 
ısınmis  ve müslüman olmustu . Allah’ın Resûlü onu Mescid-i 
Haram’a müezzin tayin etti.  

 
 Yukarida özellikleri anlatilan peygamber müezzini kimdir? 
 

a- Bilali Habesi 
b- Ebu Mahzure 
c- Abdullah ibni Mektum 
d- Mus’ab bin Umeyr 
 
 

157- Peygamberimiz Uhud savasi öncesinde ayneyn 
gecidinde yerlestirdigi 50 kadar okcunun basina komutan 
olarak hangi sahabeyi vermistir. 
 

a- Mus’ab bin Umeyr 
b- Bilali Habesi 
c- Ebu Mahzure 
d- Abdullah bin Cübeyir  
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158- *  Uhud harbi sonrasi Mekkeli müsriklerin tekrar 
saldirma ihtimaline karsin 500 kisilik bir ordu hazirlanmis 
Medine disinda bekletilmistir. 
 
*  Geceleri sayinin fazla sanilmasi amaciyla binlerce ates 
yakilmistir. 
  Yukarida özellikleri anlatilan savas asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Bedir 
b- Uhud 
c- Hendek 

       d- Hamrau’l– Esed 

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 

HAZIRLANMISTIR 
159- *  Mekkeli müsriklerle yapilan 3. savastir. 
*  627yilinda meydana geldi. 
*  Medine’nin etrafina 5.5 km uzunlugunda hendek kazildi. 
* Bu savasta Mekkeli müsrikler bozguna ugradi. 
 
Yukarida özellikleri anlatilan savas asagidakilerden 
hangisidir? 

a- Bedir 
b- Uhud 
c- Hendek 

       d- Hamrau’l– Esed 
 
160- Asagida ismi gecen sahabilerden hangisi 
Peygamberimize, Hendek harbi sirasinda  Medine’nin kuzey 
bölgesine derin ve genis bir hendek kazilmasini teklif 
etmistir? 
 

a- Selman-i Farisi 
b- Hz.Hamza 
c- Hz. Ali 
d- Halid bin Velid 

 
161- Mekkeli müsriklerle hangi savas yapilmamistir? 
a) Bedir  
b) Uhud 
c) Kaynuka 
d) Hendek 
 
 
162- Hudeybiye baris antlasmasi ne zaman yapilmistir? 
 

a- hicri 5. yilda  
b- hicri 6. yilda  
c- hicri 7. yilda  
d- hicri 8. yilda  

 
163- Hudeybiye baris antlasmasi ne zaman yapilmistir? 
 

a- 627 
b- 628 
c- 629 
d- 630 

 

164- Mekke’ye elci olarak gönderilen Hz. Osman’in 
öldürüldügü yolunda haber gelince Peygamberimiz orada 
bulunan müslümanlarla bir anlasma bir beyat yapmistir. 
 
Hudeybiye antlasmasi öncesinde yapilan bu beyatin adi 
nedir? 
 

a- Birinci akabe beyati 
b- Ikinci  akabe beyati 
c- Medine Vesikasi 
d- Ridvan beyati 

165- Hudeybiye antlasmasinin maddelerinden biri de  
“Kureysten  biri Müslüman olup Medine’ye siginirsa kabul 
edilmeyecek, buna karsilik Mekke’ye siginan hiçbir 
Müslüman da geri verilmeyecektir.” maddesiydi. 
Bu madde Müslümanlarin çok zoruna gitmisti. 
Hatta yeni müslüman olup mekkelilerin elinden kaçan bir 
sahabi peygamberimize siginmis, ancak hudeybiye 
antlasmasini bu maddesi geregince mekkelilere iade 
edilmisti. 
Mekkelilere iade edilen bu sahabi kimdir? 
 

a- Mus’ab bin Umeyr 
b- Ebu Cendel 
c- Ebu Mahzure 
d- Abdullah bin Cübeyir  

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI 

YASIN SAGLAM TARAFINDAN 
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166- ilk bakista Müslümanlarin aleyhine gibi görünse de 
Islâm’in hizla yayilmasi açisindan bir dönüm noktasini teskil 
eden ve hicri 6. yilda Mekkeli müsriklerle yapilan antlasma 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Hudeybiye antlasmasi 
b- Ikinci  akabe beyati 
c- Medine Vesikasi 
d- Ridvan beyati 

 
167- Aşağıdakilerden  hangisi Hudeybiye  Antlaşmasının  
maddelerinden değildir?     
        
 a)  Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek yıl 
Umre yapacaklar. 
 b)  Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri verilmeyecek, 
Mekke’den Medine’ye sığınanlar istendiği takdirde geri 
verilecek. 
 c)    Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek. 
 d)  10 yıl süreyle iki taraf savaşmayacak. 

168- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış 

Antlaşmasının sonuçlarından biridir ? 

     a)   Müslümanlar bu maddeleri olumlu 

karşılamışlardır? 

 b)   Böylece Kureyş Müşrikleri, Medine İslam 

Devletini resmen tanımışlardır. 

 c)   Bu  anlaşma Yermûk Savaşına zemin 

hazırlamıştır. 

 d)   Müslümanlar dönüşte birçok ganimet elde 

etmişlerdir.  

169-  Hudeybiye Antlaşmasının aleyhte görünen 

maddelerinden dolayı; Peygamberimize ; “Sen 

Peygamber değil misin, biz hak onlar batıl değil mi, neden 

bu antlaşmayı imzalıyoruz” diyen ve bu çıkışından dolayı 

hayatı boyunca pişmanlık duyan Sahabi kimdir ? 

      a-Hz. Ebu Bekir            b-Hz. Ömer 

      c-Hz. Osman                   d-Hz. Ali 
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 170- Hudeybiye Antlaşması  sonrası müsait ortamdan 
yararlanmak isteyen Peygamberimiz çevre ülkelerin 
hükümdarlarını İslama davet etmişti. Aşağıdakilerden hangisi 
bu hükümdarlardan değildir ? 

a- Bizans imparatoru Herakliyüs 

b- Iran Kisrasi 

c- Misir Mukavkisi 

d- Gassaniler 

171- Medine bulunup,  her seferinde müslümanlara karsi iki 
yüzlülük yapan müslümanlarin düsmanlariyla isbirligi 
icerisine giren kisi kimdir? 
 

a- Utbe bin Rebia 
b- Abdullah bin Ubey 
c- Ebu Cehil 
d- Ebu Leheb 
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172- Peygamberimiz hicret ettiginde Medine’de üç tane 
yahudi kabilesi bulunuyordu.  
Asagidakilerden hangisi bu kabilelerden biri degildir? 
 

a- Beni Nadir Ogullari 
b- Beni Kureyza  Ogullari 
c- Beni Kaynuka Ogullari 
d- Hazreç kabilesi 

  
 
173- Müslümanlarla yaptiklari antlasmayi ilk bozan Yahudi 
kabilesi asagidakilerden hangisidir? 

a-Beni Nadir Ogullari 
b-Beni Kureyza  Ogullari 
c-Beni Kaynuka Ogullari 
d-Evs  kabilesi 
 

 
174- Medine’de son olarak kalan yahudi kabilesi 
asagidakilerden hangisidir? 

 
a-Beni Nadir Ogullari 
b-Beni Kureyza  Ogullari 
c-Beni Kaynuka Ogullari 
d-Evs  kabilesi 
 

 
175- Arabistanda yasayan bazi yahudi kabileleri Beni 
kaynuka ogullarinin haberini alir almaz diger yahudi kabileleri 
ile birlesip Medine üzerine yürüme karari aldilar.   

Peygamberimiz bunun üzerine bir ordu hazirlatip yahudi 
kalesi kusatti. 
629 yilinda meydana gelen bu savasta yahudi kalesi ele 
geçirildi. 
Yukarida özelliklerini anlattigimiz yahudilerle yapilan bu 
savasin adi nedir? 
 
a- Tebük harbi 
b- Hayberin fethi 
c- Mute harbi 
d- Hendek harbi 

176- Hayberin fethinden İslam sancaktarlığını yapan, akılları 

hayrete düşüren. kahramanlıklar gösteren fetih sonrası pek 

çok kişinin kaldıramadığı kale kapısını Allah’ın izniyle tek 

başına kaldıran büyük sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Halid b. Velid                     b) Amr b. As                                      

c)  Ebu Eyub El Ensari           d) Hz. Ali 
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177- Hristiyanlarla 629 yilinda yapilan savastir. 

Bu savasta  Zeyd, Cafer ve Abdullah b. Revaha bir biri ardi 

sira sehit oldular. Müslümanlarin ordusu bozulmaya basladi. 

Ordu kumandanligina getirilen Halid b. Velid bozulmaya 

baslayan orduyu toparladi ve düsmanla savasmaya 

basladilar.  

Yukarida özelliklerini anlattigimiz bu savasin adi nedir? 
 
a-Tebük harbi 
b-Hayberin fethi 
c-Mute harbi 
d-Hendek harbi 

 
 
178- Hz. Peygamber, Mute harbinde gösterdigi basarisindan  
dolayi hangi sahabiye "Seyfullah" (Allah’in kilici) lakabini 
vermistir. 
a-Zeyd 
b-Cafer bin Ebi Talip 
c- Abdullah bin Revaha 
d- Halid bin Velid 
 
179- Uhud �avaşnda müslümanlara büyük kayıplar verdiren 
Daha sonra İslam saflarına katılan  
Allahın kılıcı (Seyfullah) lakabını olarak İslama büyük 
hizmetleri bulunan sahabi aşağıdakilerden hangisidir ? 

a) Hz. Osman              b) Ebu Süfyan        

c) Halid b. Velid           d) Amr.b. As 

180- Hristiyanlarla 630 yilinda yapilan savastir. 
Havalar çok sicakti ve kitligin oldugu bir dönemdi. Bunun için 
bu savasa "Gazvetu’l-Usre" (Güçlük Gazvesi, Savasi) 
denmistir. 
Bizans imparatorunun Hristiyan Arap kabilelerinin 
de destegini alarak Müslümanlara karsi savas hazirligi 
içerisinde olduklari haberini 
alan Hz. Peygamber, savas hazirligina giristi. 
Medine 778 km uzakliga kadar yol alinmis  ancak düsmanla 
karsilasilmamistir. Yani savas olmamistir. 

Yukarida özelliklerini anlattigimiz bu savasin adi nedir? 
a-Tebük harbi 
b-Hayberin fethi 
c-Mute harbi 
d-Hendek harbi 
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181- Hristiyanlarla 630 yilinda yapilan savas öncesinde 
Hz.Osman 10 bin askeri donatmis, Hz. Ebu Bekir mal 
varliginin tamamini, Hz.Ömer yarisini bagislamis, fakir 
sahabilerde ellerinde bulunan hurmalari askere dagitmak 
suretiyle  yardim yarisina katilmislardir. 
Sahabilerden bir kaç kisi hiçbir mazeretleri olmaksizin 
savastan geri durmuslar ancak daha sonra yaptiklarina çok 
pisman olmalari üzerine onlarin hakkinda ayet inmistir. 
 

 Yukarida özelliklerini anlattigimiz bu savasin adi nedir? 
a- Hendek harbi 
b-Hayberin fethi 
c-Mute harbi 
d-Tebük harbi 
 

182- Tebük seferi öncesinde sahabiden birkaç kisi  ihmal 
içinde olup gecikmişler ve sefere katılmamışlardı. Ancak 
daha sonra bu üç sahabe ruhen çok daraldı ve dünya 
kendilerine dar geldi. Onların bu sıkıntısı Kur'an-ı Kerîm'de 
şöyle açıklanır: "Ve savaştan geri kalan o üç kişinin tövbesini 
de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzünün 
kendilerine dar geldiği, ruhları son derece sıkıldığı, Allah'tan 
başka bir sığınak olmadığını anladıkları zaman tövbe etsinler 
diye, Allah onları bağışlamıştı. �üphesiz ki, Allah, tövbeleri 
çok kabul eden ve çok merhametli olandır" (et-Tevbe, 
9/118). 

 
Asagidakilerden hangisi bu üc sahabiden biri degildir? 
 

a- Kâ'b b. Mâlik 
b- Mirâre b. Rabî' 
c- Hilâl b. Ümeyye 
d- Mus’ab bin Umeyr 
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183- Efendimiz (sav)'in en son gazvesi (katildigi savas) 
asagidakilerden hangisidir. 

a- Hendek 
b- Tebük seferi 
c- Huneyn Savasi 
d- Mute Harbi 

 
 
184- Mekke sehri hangi tarihte feth edilmistir? 

a- 630 
b- 631 
c- 632 
d- 633 

 

 

185- Müslümanlarin sayisi 12.000 kisi idi. 
Bu savasta bazi müslümanlar güçlerine güvenerek « artik 
bizi kimse yenemez » diye böbürlenmislerdi. Ancak savasin 
baslangicinda atilan ok yagmuru ile bozguna ugramislardi. 
Daha sonra toplanip düsmani bozguna ugrattilar. 
 

a-Hendek harbi 
b-Hayberin fethi 
c-Huneyn harbi 
d-Tebük harbi 
 
 

186- Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke fethinden sonra 
olmuştur ? 
a) Mute Savaşı           b) Huneyn Savası      
c) Uhud Savaşı           d) Bedir Savaşı 
 
 

187- Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan ne zaman 
Müslüman olmustur? 
a) Bedir Savasi’ndan sonra 
b) Uhud Savasi’ndan sonra 
c) Hendek Savasi’ndan sonra  
d) Mekke’nin fethi sirasinda 
 
188- Mekke’nin feth edilmesi,  Arabistan’in kuzeyinin Tebük 
seferi sonrasi müslümanlarin hakimiyetine girmesi üzerine,  
Arabistan yarimadasinin diger bölgelerinde yasayan  
kabilelerin siyasi temsilcileri Peygamberimizle görüsmeye 
geliyordu. Gelen heyetler Müslüman olduklarini Islam 
devletine tabi olduklarini bildiriyorlardi. Bu görüsmeler 
çogunlukla 631 yili boyunca devam etmistir. 
Yukarida anlatilan sebepten dolayi 631 yilina Islam tarihinde 
ne ad verilir? 
 

a- Senet’ü- l Hüzün  
b- Senet’ü- l Savas 
c- Senet’ü- l Siaysi 
d- Senet’ü- l Vufud( Elçiler Senesi) 
 

189- Peygamberimiz Hudeybiye antlasmasinin sagladigi 
baris ortamindan faydalanip, Arabistan çevresindeki ülkelere 
onlari islam’a davet eden mektuplar gönderdi.Bizans’a, 
Misir’a, Habesistan’a,Yemen’e Iran’a mektuplar gönderildi. 
Yalniz bu ülke hükümdarlarindan birisi Peygamberimizin 
gönderdigi mektuba kizmis ve bu mektubu yirtmisti. 
 
Peygamberimizin gönderdigi mektuba kizarak bu mektubu 
yirtan hangi ülkenin hükümdarlaridir? 
 

a- Bizans kayseri 
b- Misir Mukavkisi 
c- Iran kisrasi 
d- Habesistan krali  
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190-  Elçiler yilinda, yani h. 9. yilda Necran’dan gelen 
Hristiyan bir grup, ikindi vakti Medine’de Mescid-i Nebevi’ye 
girmislerdi. Hz. Peygamber arkadaslariyla yeni  ikindi 
namazini kilmisti. Bu sirada gelen Hristiyan heyetin de ibadet 
vakti gelmisti. Onlar doguya yönelerek ibadete hazirlandiar. 
Ancak Peygamber’in arkadaslarindan bir kismi bu mekânda 
onlarin ibadet etmesine engel olmak istediler. Ancak Hz. 
Peygamber (a.s.) onlarin ibadetlerini serbestçe yerine 
getirmelerine müsaade edilmesini 
istemis, onlar da rahatça ibadetlerini yapmislardir. 
 
Peygamberimizin Necranli hristiyanlarin Mescid-i Nevebi de 
ibadet etmelerine müsaade etmesi O’nun hangi özelligini 
gösterir? 
 

a- Sabirli oldugunu 
b- Adaletli oldugunu 
c- Hosgörülü oldugunu 
d- Tahammüllü oldugunu 

   

191- Hz. Peygamber’in hicretin 10. yilinda  (miladi takvime 
göre, 632 yili) gerçeklestirdigi hacca, arkadaslariyla 
vedalastigi ve bir daha Kâbe’yi ziyaret edemedigi için ne ad 
verilir? 
 

a- Ilk hac 
b- Veda hacci 
c- Farz hac 
d- Nafile hac 
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192- Peygamberimiz 6 Mart 632’de Arafat’ta bir Islam 
çagrisinin  en büyük ve en önemli hutbesini okudu. Onu 
dinlemek için yüz binden fazla insan toplanmisti. 
Peygamberimiz, konusmasinda Allah’in birliginden, Kadin 
haklarindan, günahlardan korunma konularinin yaninda kan 
davalarinin, faizin kaldirildigindan, kardeslik ilkelerinden 
bahsetmisti. 
 
Islam tarihinde vefatindan bir süre önce Peygamberimizin 
yaptigi bu veciz konusmaya ne ad verilir? 
 

a- Vaaz 
b- Aciklama 
c- Veda Hutbesi 
d- Uyari 

 
193- Peygamberimiz (s.a.v) tüm hayati boyunca  kaç defa 
hac yapmistir? 
 

a- 1 
b- 2 
c- 3 
d- 4 

 
194- Hz. Peygamber ne zaman hac vazifesini yerine 
getirmistir? 
 
a) 629  
b) 630 
c) 631  
d) 632 
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195- Müslümanlar tarafindan Peygamberimizin eslerine 
(hanimlarina) ne ad verilir? 

a- Salihalar 
b- Ezvac-i Tahirat 
c- Alime 
d- Sahabe 

196- Peygamberimizin esleri mü’minlerin nesi olur? 
 

a- Nine 
b- Anneleri 
c- Kiz kardesleri 
d- Halalari 

 
197- Peygamberimizin ogullarindan Kasim ile Abdullah vefat 
ettiginde bazi müsrikler Peygamberimize senin sonun 
kesiktir, ebter demislerdi. Allahü Teala bunun üzerine hangi 
sureyi indirerek Peygamberimizi tesilli etmistir? 
 

a- Fil suresi 
b- Kureys suresi 
c- Maun suresi 
d- Kevser suresi 

 
198- Asagidakilerden hangisi Peygamberimizin torunlarindan 
biri degildir? 

a- Hz.Hasan 
b- Hz.Hüseyin 
c- Hz.Ümame 
d- Hz. Ali 

  
199- Hz. Peygamber kendisini himaye eden amcasi Ebu 
Talib’in oglunu kendisi himaye etmis, onun egitimiyle bizzat 
ilgilenmis ve kizi Hz. Fatima’yi onunla evlendirerek akrabalik 
baglarini kuvvetlendirmistir. 
 

Yukarida özelliklerinden bahsettigimiz Peygamberimizin 
damadi kimdir? 

a- Hz. Ebu Bekir 
b- Hz. Ömer 
c- Hz. Osman 
d- Hz. Ali 

200- Peygamberimizin iki kiziyla Rukiyye ve Ümmü Gülsüm 
ile evlendiginden dolayi  kendisine iki nur sahibi anlaminda 
Zi’n-nureyn denilmistir.  
 
Yukarida özelliklerinden bahsettigimiz Peygamberimizin 
damadi kimdir? 
 

    a-Hz. Ebu Bekir 
b-Hz. Ömer 
c-Hz. Osman 
d-Hz. Ali 

  
201- Asagidakilerden hangisi Hz. Peygamber’in kizlarindan 
biri degildir? 
 
a) Rukiye  
b) Ümmü Gülsüm 
c) Mariye  
d) Fatima 
 
202- Asagidakilerden hangisi Hz. Peygamber’in mescide 
namaz kilmaya giderken yaninda götürdügü ve namaz 
esnasinda sirtina aldigi torunudur? 
 
a) Ümame  
b) Hasan 
c) Hüseyin  
d) Zeynep 
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203- Hz. Peygamber’in Ibrahim isimli oglunun annesi olan 
esinin adi nedir? 
 
a) Hz. Hatice  
b) Mariye 
c) Hz. Ayse  
d) Ümmü Seleme 
  
204- Peygamberimizin İbrahim isimli oğlu hangi esinden 
olmuştur? 
 

a- Hz. Hatice 
b- Hz. Aise 
c- Hz. Mariye  
d- Hz. Hafsa 
 

205- Peygamberimizin kendisinden 6 ay  sonra vefat eden 
çocugu kimdir ? 

a- Oglu Ibrahim 
b- Kizi Fatma 
c- Oglu Abdullah 
d- Kizi Zeynep 
  

206- ** Peygamberimizin kizlarindandir. 
**Hz.Ali ile evlenmistir. 
**Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir. 
Yukarida özelliklerini verdigimiz Peygamberimizin kizi 
kimdir? 
 
a-Hz. Fatma 
b- Ümmü Gülsüm 
c- Zeynep  
d-Rukiye  
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207- Peygamberimizin nesli ( soyu) asagidaki  çocuklarından 

hangisiyle devam etmistir? 

a-Hz. Fatma 
b- Ümmü Gülsüm 
c- Zeynep  
d-Rukiye  

208- Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde Hz. Aişe Validemiz 

Peygamberimizin hediye aldigi  gerdanlığını düsürür onu 

aramak için de kervandan  geride kalir, daha sonra da     

kalan malzemeyi  kontrolle görevli Saffan b.Muattal, Hz. Aişe 

Validemizi orduya yetiştirir. Münâfıklar bu olayı hemen 

kötüye kullanirlar ve Hz. Aişe Validemize iftira atarlar. Başta 

peygamber ailesi olmak üzere tüm Müslümanları bir ay 

boyunca derinden etkileyen ve Hz. Aişe Validemizin 

masumiyetine dair Nur suresindeki ayetlerin inmesiyle son 

bulan olayin  Islam tarihindeki  ismi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a- Bi’r u Maune olayi 

b- Rec’i Olayi 

c- Ifk Hadisesi 

d- Akabe bey’ati 

209- Peygamberimiz (s.a.v) hangi tarihte vefat etmistir? 

a- 635 
b- 634 
c- 633 
d- 632 

 
210- Peygamberimizin  hastaligi ilerleyip namaz 
kildiramayacak duruma geldiginde kendi yerine hangi 
sahabiyi   namaz kildirmasi için görevlendirmistir? 
 

a- Hz. Ali 
b- Hz. Ebu Bekir 
c- Hz. Osman 
d- Hz. Ömer 

  
211- Peygamberimizin vefatından sonra soka giren bunu  
kabul etmek istemeyen  insanlari  teskin etmek için  “ Her 
kim Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki O, ölmüştür ; kim ki 
Allah’a ibâdet ve kulluk ediyorsa Allah  Hayy’dır  
ölümsüzdür.”  diyen  sahabi kimdir ? 

a- Hz. Ali 
b- Hz. Ebu Bekir 
c- Hz. Osman 
d- Hz. Ömer 

 
 
212- Sevgili Peygamberimiz, 632 vefat edip  yüce dosta, 
Allah’a kavusmustu. Biz Müslümanlara Müslümanlarin 
kurtulusa erecegini de müjdeledi. 
        Peygamberimiz (s.a.v)’in bize biraktigi bu iki emanet 
nedir? 

 
a- Allah’in kitabi Kur’an-i Kerim 
b- Hadisleri  
c- Davranislari 
d- Allah’in kitabi Kur’an-i Kerim ve O’nun sünneti  

 
213- Peygamberimizin söyledigi sözlere ne ad verilir? 
 

a- Hadis 
b- Kur’an –i Kerim 
c- Incil 
d- Zebur 

 

214- Hz. Muhammed (s.a.v)  kime peygamber olarak 

gönderilmiştir? 

a- Sadece kendi kavmine 

b- Araplara 

c- Arap Yarim adasindakilere  

d- Bütün insanliga 
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215- Peygamberimizi görmüs, sohbetine katilmis  ve ona 

inanmis  kişilere  ne ad verilir? 

a- Arkadas 

b- Dost 

c- Sahabe-i Kiram 

d- Evliya  

216- Peygamberimiz (s.a.v)’in kabri nerdedir? 
 

a- Mekke’de 
b- Medine’de  
c- Kuba’da 
d- Riyad’da 

 
217- Peygamberimizin kabrine ne denir? 
 
            a) Türbe  
            b) Kabir  
            c) Cennetü’l- Baki   
            d) Ravza-i Mutahhara 
 
218- Hz. Peygamber kimleri  "peygamberlerin vârisleri" 
olarak nitelemistir? 
 

a- Salihleri 
b- Sehitleri 
c- Alimleri 
d- Evliyalari 

 
219- Asagidakilerden hangisi Hz. Peygamber’in okuma-
yazmaya verdigi önemin  göstergesidir? 
 
a- Medine Vesikasi 
b- Nüfus sayimi 
c- Kur’an-i Kerim’in yazdirilmasi 
d- Çesitli yerlere elçiler gönderilmesi 
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 220- Asagidakilerden hangisi Hz. Peygamber’in egitim ve 
ögretimde uydugu ilkelerden  degildir? 
 
a- Kisisel farkliliklara dikkat etmesi 
b- Gerektiginde tekrarlara yer vermesi 
c- Zor olandan ögretmeye baslamasi 
d- Sorulara önem vermesi 
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221- Islamin baslangicinda  ve daha sonraki dönemlerde 
yaptiklari fedakarliklar ve Islam’a yaptiklari hizmetlerden 
dolayi daha dünya hayatinda iken cennetle müjdelenen 
sahabilere ne ad verilir? 
 

a- Ensar 
b- Alimler 
c- Asere-i Mübessere 
d- Muhacir 

 
222- "And olsun ki  sizin için; Allah’a ve ahiret gününe 
kavusmayi uman, Allah’i çok zikreden kimseler 
için..................................de  güzel bir örnek vardir" 
 
Allah Teala, Kur’an-i Kerim’de kimi en güzel olarak 
müslümanlara göstermistir? 
 

a- Allah’in Resülünü 
b- Sahabe-i Kirami 
c- Evliyalari 
d- Iyi kimseleri 

 
223- Asagidakilerden hangisi Hz. Peygamber’in örnek 
davranislarinin temelinde yatan ilkelerden degildir? 
a) Tevazu  
b) Kibir  
c) Adalet  
d) Görgü 
 
224-  Mekke’nin fethi tamamlanıp, müşrikler grup-grup 
İslam’a girmeye, her taraf barış ve huzura kavuşmaya 
başlayınca Medineli Müslümanlar (Ensar) bir endişeye 
kapıldılar: “Resûlüllah artık vatanına kavuştu, kabilesiyle 
görüştü, bundan sonra dönüp bizimle Medine’ye gider mi? 
dediler.” Hz. Peygamber bu endişeyi anlayınca onlara, 
“Üzülmeyin, endişelenmeyin, ben sizin diyarınıza hicret 
ettim. Hayatım da ölümüm de sizin aranızda olacaktır” dedi. 
Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği 
anlatılmaktadır? 
 
a) Sabirli olmasi  
b) Istisareye önem vermesi 
c) Vefakar olmasi  
d) Güvenilir olmasi 
  
225- Peygamberimizin bir Yahudi’nin cenazesi götürülürken 
ayağa kalkması onun öncelikle  hangi özelliğini gösterir?  
 
a- Cömert olmasını  
b- Hakkı gözetmesini  
c- Sözünde durmasını  
d- İnsanlara değer vermesini 
 
226- Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup bir 
kadın hırsızlık yapar. Cezanın infaz edilmemesi için bazı 
kişiler, Peygamberimiz (S.A.V.)’e gelerek aracı olurlar. Bu 
duruma çok öfkelenen Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle bir 
konuşma yapar: “Unutmayın sizden öncekiler aralarında 
zengin ve güçlü kimseler suç işlediklerinde onları 
cezalandırmazlar, ama fakir ve güçsüz kimseler suç 

işlediklerinde en ağır cezaları verirlerdi. Onlar bu yüzden yok 
oldular. Allah’a yemin ederim ki, kızım Fatıma bile suç işlese 
onu dahi cezalandırırım.”  
Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği 
anlatılmaktadır? 
 
a) Adaletli  olmasi  
b) Istisareye önem vermesi 
c) Vefakar olmasi  
d) Güvenilir olmasi 
 
227- Hz. Peygamber’e "el-Emin" denmesinin sebebi nedir? 
a) Sabirli olmasi  
b) Istisareye önem vermesi 
c) Zamani iyi kullanmasi  
d) Güvenilir olmasi 
 
228- Hz. Peygamber’in ögretisinde "hosgörmek" ne 
demektir? 
a) Bosvermek  
b) Görmezden gelmek 
c) Gülüp geçmek  
d) Dogru davranisin ögrenilmesine firsat vermek 
 
 
229- Kur’an’da Peygamberimiz (s.a.v)’in son peygamber 
oldugunu ifade etmek için hangi kelime  kullanililmistir? 
 

a- Eb’u-l Kasim 
b- Kelimullah 
c- Muhammed’ü-l Emin 
d- Hatem’ü-l Enbiya  
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230- Peygamberimizin yakin çevresine (ailesine) ne ad 
verilir? 

a- Ehl-i Beyt  
b- Ensar 
c- Muhacir 
d- Sahabe-i Kiram 

 
231- Ismi anildigi yani söylendigi zaman Peygamberimize ne 
deriz? 
 

a- Susar, konusmayiz 
b- Fatiha suresini okuruz. 
c- Salatü Selam getiririz. 
d- Yasadigi dönemi düsünürüz. 

 

232- Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip, torunu 
doğduğunda çok sevinmişti. Onu alarak Kabe’ye götürdü. 
Onun onuruna günlerce ziyafet verdi. Bizler de onun doğum 
yıldönümüne rastlayan haftada çeşitli güzel etkinliklerle 
kutlamalar yaparız.  
Kutladığımız bu haftanın adı nedir?   
 
a) Doğum Günü Haftası 
b) Mirac kandili 
c) Kutlu Doğum Haftası 
d) Berat gecesi 
 
 
233- Kültürümüzde hangi çiçek peygamberimizi sembolize 
eder? 

a- Menekse 
b- Leylak 
c- Gül 
d- Karanfil 
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234- Peygamberimizin, “bu sure beni ihtiyarlatti.” 
 dedigi  sure asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Fatiha 
b- Hud 
c- Bakara 
d- Nas 

 
235- Peygamberimizi çokça düsünceye sevk eden bazi 
ayetler vardi. Iste o ayetlerden biri de “emrolundugun gibi 
dosdogru ol” ayeti idi.  
Bu ayet kur’an hangi surede gecmektedir? 
 

a- Tevbe 
b- Yunus 
c- Hud 
d- Yusuf 
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236- Peygamberimizin, gözümün nuru dedigi ibadet 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Oruç 
b- Zekat 
c- Hac 
d- Namaz 

 
237-  Hz. Aise validemize Peygamberimizin ahlaki nasildi 
diye soruldugu zaman “O’nun ahlaki …………..idi. 
demistir. 
 
Yukaridaki bosluga gelecek dogru cevap asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Iyi 
b- Düzgün 
c- Kur’an 
d- Edepli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


