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1. Aşağıdakilerden hangisi siyerle ilgili eser 
kaleme almamıştır?

A. Muhammed Hamidullah

B. Lebid b. Rebia

C. İbn Hişam

D. Mevlana Şibli

E. Vakıdi

2. Hz. İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonra-
dan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?

A. Arab-ı Âribe 

B. Arab-ı Müsta’ceme 

C. Arab-ı Bâide

D. Arab-ı Bâkiye

E. Arab-ı Müsta’ribe

3. Araplar panayırlarda şiir yarışmaları düzen-
ler, en çok beğenilen şiirler ödüllendirilir ve 
Kâbe duvarına asılırdı. Yedi Askı (Muallakât-ı 
Seb’a) bu yarışmalarda derece kazanmış 
meşhur kasidelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, şiirle-
ri Kâbe’ye asılan şairlerden biri değildir?

A. İmriü’l-Kays

B. Nâbiğa ez-Zübyânî

C. Hassân b. Sâbit

D. Ümeyye b. Ebi’s-Salt 

E. Züheyr b. Ebî Sülmâ 

4. Abdulmuttalib’in oğulları içinde hangileri 
ana-baba bir kardeştir?

A. Abdullah-Zübeyr-Ebû Tâlib

B. Abdullah-Hâris-Abbâs

C. Ebû Leheb-Abbâs-Zübeyr

D. Hamza-Abdullah-Hâris

E. Ebû Tâlib-Hamza-Abbâs

5. Huzaa kabilesinin yönetimi altındaki Mek-
ke şehri, Hz. Peygamber’in büyük dedele-
rinden hangisi döneminde Kureyş kabile-
sinin hakimiyeti altına girmiştir?

A. Fihr

B. Haşim

C. Adnan 

D. Kusay

E. Abdimenaf

6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in 
(s.a.s) ve Müslümanların Hristiyanlarla mü-
nasebetlerinden sayılamaz?

A. Hayber’in fethi

B. Necran heyetinin Medine’yi ziyareti

C. Habeşistan’a hicret 

D. Bizans imparatoruna İslam’a davet mek-
tubu gönderilmesi

E. Mute savaşı
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7. Hz. Peygamberin annesi Âmine, doğumdan 
önce vefat eden kocası Abdullah’ın kabrini ve 
ailenin dayılarını ziyaret etmek üzere yanına 
çocuğunu ve hizmetçisini alarak Medine’ye 
gitti. Burada bir ay kaldıktan sonra Mekke’ye 
dönüş yolunda vefat etti ve oraya defnedildi.

Aşağıdakilerden hangisi Âmine’nin vefat 
ettiği yerdir?

A. Cuhfe

B. Emec

C. Usfan

D. Kuba

E. Ebva

8. Hac günlerinde Kâbe’yi ziyaret için gelen-
lerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması 
görevine ne ad verilir? 

A. Hicâbe

B. Sikâye

C. Rifâde

D. Kıyâde 

E. Livâ

9. Medine şehri Mekke Şehri’nin hangi yö-
nündedir?

A. Doğu

B. Kuzey

C. Batı

D. Güney

E. Güney Doğu

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygam-
ber’in kızlarından biri değildir?

A. Fâtıma

B. Ümmü Gülsüm

C. Rukiye

D. Esma 

E. Zeynep

11. Dâru’l-Erkam ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi doğrudur?

A. Mekke’de müşriklerin toplanıp kararlar al-
dıkları yerdir.

B. Boykot yıllarında Müslümanların gizlice 
toplantı yaptıkları yerdir.

C. İslam’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber’in 
(s.a.s) ashabıyla buluşup İslam’ı tebliğ 
ettiği yerdir.

D. Habeşistan’a hicret edenlerin yaşadıkları 
bölgedir.

E. Hilfu’l-Fudul antlaşmasının imzalandığı 
yerdir.
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12. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi Mek-
ke müşriklerinin Hz. Peygamber’e (s.a.s) 
ve Kur’ân-ı Kerîm’e karşı geliştirdikleri 
söylemlerden birisini ifade etmemekte-
dir?

A. Yine onlardan peygamberi inciten ve “O 
(her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” di-
yen kimseler de vardır. (Tevbe, 9/61)

B. Kur’ân’ı ona ancak bir insan öğretiyor. 
(Nahl, 16/103)

C. “Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!” dediler. 
(Duhan, 44/13)

D. “Bu Kur’ân iki şehrin birinden bir büyük 
adama indirilseydi ya!” dediler. (Zuhruf, 
43/31)

E. Hayır, bunlar karma karışık yalancı düş-
lerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, 
o bir şairdir. (Enbiya, 21/5)

 

13. İslam’da ilk hicret nereye yapılmıştır?

A. Medine

B. Şam

C. Taif

D. Habeşistan

E. Yemen

14. İslam’ın doğduğu sırada içki içme alışkanlığı 
Araplar arasında çok yaygın olduğu için Allah 
Teâlâ ilk Müslümanları içki yasağına yavaş 
yavaş alıştırmıştır.

Buna göre aşağıda yazılı ayetleri nüzul 
sırasına göre sıraladığımızda hangisi iç-
kinin haram kılınması sürecine ışık tuta-
caktır.

I. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “On-
larda hem büyük günah, hem de insanlar 
için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama gü-
nahları yararlarından büyüktür.”

II. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar 
ve fal okları ancak, şeytan işi birer pislik-
tir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

III. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söyledi-
ğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşma-
yın.

A. I-III-II

B. I-II-III

C. III-I-II

D. III-II-I

E. II-III-I
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15. Zekâtın verileceği kimseler Kur’ân-ı Kerîm’de 
hangi surede açıklanmıştır? 

A. Âl-i İmrân

B. Ahzâb

C. Enfal

D. Bakara

E. Tevbe

16. Mescid-i Nebevi’nin bitişiğinde bazı 
sahâbîlerin konakladıkları ve eğitim gör-
dükleri mekâna verilen isim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Beytü’l-hikme

B. Suffe 

C. Dâru’l-Maârif   

D. Dâru’l-Erkâm

E. Dâru’n-Nedve     

17. Hz. Peygamber’in tıbba dair hadislerinin bir 
kısmı genel tıp konularına, bir kısmı koruyu-
cu hekimliğe ve diğer bir kısmı da tedavi et-
meye dair ilaç tariflerinden ibarettir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. 
Peygamber’in koruyucu hekimliğe yöne-
lik uygulamalarından biri değildir?

A. Vücut, el ve diş temizliğine dikkat etmek

B. Hastalanınca ilaç kullanmak

C. Gıda temizliğine dikkat etmek

D. Çevre temizliğine önem vermek

E. Salgın hastalık bulunan yerlere girme-
mek

18. Hz. Peygamber (s.a.s) az sözle çok anlam 
ifade etme yeteneğine sahipti. Onun veciz 
sözlerini ve veciz konuşma özelliğini ifade 
eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Câmiu’l-Beyân 

B. Fetânet

C. Ferâset

D. Kılletü’l-Kelâm

E. Cevâmiu’l-Kelim 
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19. Hz. Peygamber (s.a.s)  İslâm’ı tebliğ ederken 
gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. 
Nitekim ilk Müslümanlar incelendiğinde içle-
rinde toplumun her kesiminden fertlerin yer 
aldığı; ancak gençlerin çoğunlukta olduğu bi-
linmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk yıl-
larında genç yaşta İslam’ı kabul eden 
sahâbîlerden biri değildir? 

A. Abdullah b. Mes’âd

B. Talha b. Ubeydullah

C. Ebû Süfyan

D. Mus’ab b. Umeyr

E. Abdullah b. Ömer

20. Hz. Peygamber (s.a.s) İslâm’ı tebliğ ettikle-
rine iman edenler arasında pek çok kadın 
sahâbî de bulunmaktaydı. Kadınların yüce 
dinimize hizmetleri İslâm’ın doğduğu ilk gün-
den itibaren başlamıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ka-
dın sahâbîlerden biri değildir?

A. Ümmü Cemîl

B. Esmâ bint Ebî Bekir

C. Safiyye bint Abdilmuttalib

D. Sümeyye

E. Ümmü Habîbe

21. Hz. Peygamber (s.a.s) engellilerle ilgilenmiş, 
kendilerine değer vermiş ve onları yetenek-
lerine göre kamu alanında istihdam ederek 
topluma kazandırmaya çalışmıştır. 

Buna göre Hz. Peygamber’in Mescid-i Ne-
bevî’de müezzin olarak görevlendirdiği, 
Medine dışına çıktığında zaman zaman 
yerine vekil bıraktığı görme engelli sahâbî 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Münkız b. Amr

B. Abdullah b. Ümmi Mektûm

C. Amr b. Cemûh

D. İtbân b. Mâlik

E. Ebû Kuhâfe

22. “………………………… yılında hac farz kılın-
mış, ancak o yıl Hz. Peygamber (s.a.s) hac-
ca gitmemiş ve …………………….. hac emîri 
tayin ederek Mekke’ye göndermişti.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir?   

A. Hicretin ikinci (624) - Hz. Ömer’i

B. Hicretin üçüncü (625) – Hz. Osman’ı

C. Hicretin onuncu (632) - Hz. Ali’yi 

D. Hicretin dokuzuncu (631) - Hz. Ebû Bekir’i

E. Hicretin sekizinci (630) - Hz. Abbas’ı
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23. Hz. Peygamber (s.a.s) Hz. Ebû Bekir ile bir-
likte hicret etmeye karar verdiğinde bir dizi 
tedbir almış ve bu yolculuklarında kendilerine 
kılavuzluk yapacak bir kişi ile anlaşmıştı.

Hicret yolculuğunda kılavuzluk yapan bu 
kişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A. Abdullah b. Üreykıt

B. Semure b. Cündüp

C. Adiy b. Hâtim

D. Âmir b. Füheyre

E. Abdullah b. Ebî Bekir

24. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi iman 
edip etmeme açısından diğerlerinden ay-
rılmaktadır?

A. İmrân ve eşi

B. Hz. Âdem ve eşi

C. Hz. Lût ve eşi

D. Hz. İbrahim ve eşi 

E. Hz. Ali ve eşi

25. Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte Me-
dine’de reis olarak seçilme girişimleri 
sonuçsuz kalan, iman etmiş görünmekle 
birlikte Müslümanların aleyhinde birtakım 
faaliyetlerde bulunan şahsın ismi aşağı-
daki seçeneklerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

A. Huyey b. Ahtab

B. Ka’b b. Eşref

C. Ka’b b. Esed

D. Sa’d b. Muâz

E. Abdullah b. Übey

26. Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan 
Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmesi 
konusunda aşağıdaki yıl-yer eşleştirmele-
rinden hangisi doğrudur?

A. Hicri 3. Yıl – Mescid-i Nebevî

B. Hicri 2. Yıl – Benî Seleme Mescidi

C. Hicri 4. Yıl – Benî Saîde Mescidi

D. Hicri 1. Yıl – Kuba Mescidi

E. Hicri 2. Yıl – Cuma Mescidi
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27. “Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani 
siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gö-
nüllerinizi birleştirdi. O’nun nimeti sayesinde 
kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam 
kenarında iken oradan sizi kurtardı.” (Âl-i İm-
rân, 3/103)

Yukarıda meali verilen ayet aşağıdakiler-
den hangisi ile ilgilidir?

A. Mekke’de boykot yıllarında Müslümanlar 
ve Beni Haşim arasındaki dayanışmadan 
bahsetmektedir.

B. Medine’de Yahudi ve Arap kabileleri ara-
sındaki soğuk savaş ve sonrasında barı-
şın sağlanmasını konu edinmektedir.

C. Hudeybiye’de antlaşmanın Müslümanlar 
aleyhine olduğunun düşünülmesi ve son-
rasında bu durumun tam tersine bir fetih 
olarak neticelenmesi vurgulanmaktadır.

D. Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki düş-
manlık ve bunun İslam’la birlikte sona er-
diğini anlatmaktadır.

E. Bir sefer sırasında ensar ve muhacir ara-
sında çıkan tartışma ve sonrasında orta-
mın yumuşaması ifade edilmektedir. 

28. Medine’de Hz. Peygamber (s.a.s) bir kardeş-
lik sistemi oluşturmuş, böylece ensar ve mu-
hacirin birbirleriyle yardımlaşmalarını sağla-
mıştı.

Buna göre Hz. Ebû Bekir ensardan kimin-
le kardeş olmuştur? 

A. Hârice b. Zeyd

B. Enes b. Mâlik

C. Amr b. Dînar

D. Ka’b b. Mâlik

E. Sa’d b. Muâz

29. Hz. Peygamber (s.a.s) hicrî 1. yılda Medi-
ne’de nüfus sayımı yaptırmıştır. Bu sayım-
da Müslümanların nüfusu ile ilgili kabul 
edilen sayı aşağıdaki seçeneklerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

A. 1800

B. 3400

C. 2800

D. 5000

E. 1500
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30. Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce 
gerçekleşmiştir?

A. Faizin yasaklanması 

B. Orucun farz kılınması

C. Namazın farz kılınması

D. Fıtır sadakası hükümlerinin açıklanması

E. Kurban bayramı namazının kılınması

31.  “Gazve” ve “seriyye” kavramlarının tanı-
mı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A. Hz. Peygamber’in çok sayıda askerle 
çıktığı seferlere “seriyye”, az sayıda as-
kerle çıktığı seferlere ise “gazve” denir.

B. Hz. Peygamber’in katıldığı bütün sefer-
lere “gazve”, kendisinin katılmayıp bir 
sahâbînin komutasında gönderdiği askeri 
birliklere ise “seriyye” denir.

C. “Gazve” ve “seriyye” eş anlamlı olup Hz. 
Peygamber’in katıldığı veya katılmadığı 
bütün seferleri ifade eder.

D. Düşman ile karşılaşılan ve çarpışmanın 
meydana geldiği seferlere “gazve”, çar-
pışmanın meydana gelmediği seferlere 
“seriyye” denir. 

E. Savaş için hareket edilen seferlere “gaz-
ve”, savaş kastı olmayanlara “seriyye” 
denir.

32. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle Hz. Peygamber’in 
(s.a.s) ashabına “İndirilen üç bin melekle 
Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için ye-
terli değil midir?” dediği, yine Kur’ân’da ken-
disinden ayırdetme günü (Yevmü’l-Furkân) 
ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün 
(Yevmü’l-Teka’l-Cem’ân) diye bahsedilen sa-
vaştır.

Yukarıdaki sözü edilen savaş aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A. Benî Kurayza 

B. Hendek 

C. Benî Müstalik 

D. Uhud 

E. Bedir 

33. Bedir’de öldürülen amcası Tuame b. 
Adiy’e karşılık Uhud Savaşı’nda Hz. Ham-
za’yı öldürmesi karşılığında kölesi Vahşî 
b. Harb’e hürriyetini bağışlayacağına dair 
söz veren kişi aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. İbn Kâime

B. Hint bint Utbe

C. Ümeyye b. Halef

D. Cübeyr b. Mut’im

E. Ebû Süfyân
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34. Uhud Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A. Savaştan önce Ayneyn Tepesine yerleş-
tirilen okçular Hâlid b. Velîd komutasın-
daydı.

B. Hz. Peygamber, Hubâb b. Münzir’i 
düşman kuvvetleri ile ilgili bilgi toplamak 
üzere görevlendirmiştir. 

C. Hz. Peygamber, sefere çıkarken Abdul-
lah b. Ümmi Mektûm’u Medine’de vekil 
olarak bırakmıştır.

D. Abdullah b. Übey, “Ben meydan savaşına 
taraftar değilim.” diyerek üç yüz adamı ile 
savaş meydanından ayrılmıştır.

E. Bu savaşta Müslümanlar iki ateş arasın-
da kaldılar ve savaş düzenleri bozuldu.

35. Hz. Peygamber (s.a.s) hicretin dördüncü yılı-
nın Safer ayında yetmiş kurrâyı, İslam’ı tanıt-
mak ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmek amacıyla 
Âmir b. Sa’saa kabilesine göndermişti. Bu 
sahâbîler yolda müşriklerin saldırısına uğra-
mış ve sadece ikisi hayatta kalabilmiştir. Bu 
elim hadise Hz. Peygamber’i çok üzmüştür. 

Yukarıda kısaca bahsedilen hadise tarihte 
hangi isimle anılmaktadır?

A. Batşe-i Kübrâ

B. Recî’ 

C. Zât-ü Selâsil 

D. Huneyn 

E. Bi’r-i Maûne 

36. Hendek Savaşı sırasında Müslüman olan 
ve yaptığı çalışmalar neticesinde Yahu-
di-müşrik ittifakının bozulmasını sağlayan 
kişi kimdir?

A. Huyey b. Ahtab

B. Ebû Âmir

C. Nuaym b. Mes’ûd

D. Amr b. Lüheyy

E. Semure b. Cündüb

37. “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimeti-
ni hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, 
biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmeye-
ceğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptı-
ğınızı çok iyi görmektedir.” (Ahzâb, 33/9)

Yukarıdaki ayet-i kerimede bahsedilen sa-
vaş aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A. Hendek Savaşı

B. Huneyn Savaşı

C. Taif Kuşatması

D. Hayber’in Fethi

E. Bedir Savaşı
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38. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış 
Antlaşması’nın şartları arasında yer alma-
maktadır?

A. Arap kabilelerinden isteyen iki taraftan 
biri ile ittifak kurabilecektir.

B. Mekke’ye iltica eden hiçbir Müslüman ka-
bul edilmeyecek ve iade edilecektir.

C. Antlaşma on yıl süre ile geçerli olacaktır.

D. Antlaşmanın imzalandığı yıl Müslümanlar 
Mekke’ye giremeyeceklerdir. Bir sonraki 
yıl ziyaret edebileceklerdir.

E. Suriye’ye ve doğuya gitmek üzere Medi-
ne’ye gelenler emniyet içinde olacaklar-
dır.

39. Aşağıda isimleri verilenlerden hangisi 
Mute Savaşı’nda İslam ordusuna kuman-
dalık eden sahâbîlerden biri değildir?

A. Hâlid b. Velîd

B. Ca’fer b. Ebî Tâlib

C. Zeyd b. Hârise

D. Hâris b. Umeyr

E. Abdullah b. Revâhâ

40. Ensardan üç kişi samimi birer mümin olmala-
rına rağmen Tebük Seferi’ne mazeretsiz ola-
rak katılmamışlar ve bunun üzerine birtakım 
toplumsal müeyyidelere maruz kalmışlardır. 
50 günün sonunda affedildiklerine dair ayet 
nazil olmuştur. 

Parçada bahsedilen sahâbiler hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

A. Ka’b b. Mâlik-Mürâre b. Rebî’-Hilâl b. 
Ümeyye

B. Ebû Hureyre-Nu’mân b. Beşîr-Abdullah 
b. Amr

C. Abdullah b. Mes’ûd-Halîl b. Ahmed-Zeyd 
b. Sâbit

D. Zeyd b. Sâbit-Abdullah b. Ümmi Mek-
tûm-Sa’d b. Muâz

E. Alkame b. Zeyd-Üsâme b. Zeyd-Nu’mân 
b. Beşîr

41. Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel İslâm 
davetini duyurmak amacıyla devlet baş-
kanlarına İslâm’a davet mektupları gönder-
diği bilinmektedir. Söz konusu diplomatik 
çalışmanın zamanı hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir? 

A. Bedir Savaşı öncesi

B. Uhud Savaşı sonrası

C. Veda Haccı sonrası

D. Hakem Olayı öncesi

E. Hudeybiye Barış Antlaşması sonrası
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42. Hz. Peygamber’in (s.a.s) davetinin başarı-
ya ulaşmasında çeşitli etkenler zikredile-
bilir. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenler 
arasında sayılamaz? 

A. Bizzat kendisinin, davet ettiği dine sami-
miyetle bağlanması ve bu dinin prensip-
lerini kendi hayatında uygulaması

B. Ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmaksızın 
çalışmalarını daima sabır, azim, inanç ve 
kararlılıkla sürdürmüş olması

C. Çalışmalarında hiçbir zaman şahsî 
menfaat arzusu gözetmemiş olması

D. Arap ırkına mensup olmayı ön plana çı-
karması

E. Muhataplarını tanımaya önem vermesi, 
onların duygu, istek ve kişisel özellikleri-
ne değer vermesi

43. Bedir Savaşı öncesinde ordunun konakladığı 
yeri stratejik açıdan uygun bulmayan Hubâb 
b. Münzir, Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelerek 
bu tercihin Allah’ın bir emri mi yoksa kendisi-
nin kişisel görüşü mü olduğunu sormuş, Hz. 
Peygamber’in (s.a.s) kendi kanaati olduğunu 
beyan etmesi üzerine ise farklı bir yerleşim 
planı teklif etmiştir. Bunun üzerine savaşta 
Hubâb b. Münzir’in teklifi uygulamaya konul-
muştur.

Yukarıdaki paragraf bir bütün olarak de-
ğerlendirildiğinde Hz. Peygamber’in (s.a.s) 
hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? 

A. Başkasının görüşlerine değer vermemesi

B. İstihareye önem vermesi

C. Verdiği karardan dönmemesi

D. Kendi fikirlerini öncelemesi

E. İstişareye önem vermesi

44. “Allah Arş’a istivâ etmiştir.” (Tâhâ 20/5)

Ayet-i kerimede anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A. Allah’ın mutlak hükümranlığı, güç ve 
yüceliği

B. Allah’ın bulunduğu mekan

C. Allah’ın tabiat olaylarını yönettiği yer

D. Cennetin yeri

E. Allah’ın meleklere görevlerini bildirdiği 
mekan

45. Diliyle iman ettiğini söylediği halde aslın-
da inanmamış olan kişilere verilen isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fâsık

B. Fâcir

C. Münâfık

D. Müşrik

E. Fâsit

46. İtikadi hükümlerin kapsamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Ahlak

B. İbadet 

C. Ticaret 

D. İman

E. Hadler
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47. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye anlayışı-
nın özellikleri arasında sayılamaz?

A. Irkçılık

B. Adalet

C. Taassup

D. Sömürü

E. Şiddet

48. Hz. Peygamber’e (s.a.s) Alak suresinin ilk 
beş ayetinin nazil olduğu yerin adı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A. Kâbe

B. Varaka b. Nevfel’in Evi

C. Dâru’n-Nedve

D. Sevr Mağarası

E. Hira Mağarası

49. Âlimlerin, şer’î meselelerin hükümlerini 
şer’î delillerden çıkarmalarına verilen isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. İlim

B. İrfan

C. İçtihat

D. Tefakkuh

E. İcma

50. Hz. Peygamber’in (s.a.s) nazardan ko-
runmak ve nazar değmesinin yol açacağı 
hastalıkları tedavi bağlamındaki tavsiyesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Nazar namazı kılmak

B. Muavvizeteyn surelerini okumak

C. Nazar boncuğu takmak

D. Türbe ziyareti yapmak

E. Adak adamak

51. Kulun Rabbine itaatini sağlayan, yasakların-
dan uzak durmaya sevk eden en tesirli güç 
Allah’a duyulan sevgi, güven ve şükür hissi-
dir. İbadetlerimiz ise gönlümüzdeki sevginin 
Yaratanımıza en anlamlı bir şekilde arz edil-
mesidir. 

Buna göre kulun Allah’a olan sevgi ve bağ-
lılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Mehâfetullah

B. Sıfâtullah

C. Havf-ı Yezdân

D. Muhabbetullah

E. Marifetullah
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52. Öfkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A. Öfke Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedilen nefs-i 
mutmainnenin bir görüntüsüdür.

B. Öfkelenen insan, öfkenin tesiri kendisini 
göstermeye başladığı andan itibaren, 
kontrolünü kaybeder.

C. Kur’ân-ı Kerîm’de, takva sahibi mü’min-
lerin özelliklerinden birisinin de öfkelerini 
yutmak olduğu vurgulanmıştır.

D. Allah’a duyulan sevgi ve muhabbetin 
gücü, öfkenin şiddetini söndürecektir.

E. Öfke kötü ahlakın, hilm ise güzel ahlakın 
meyvesidir. 

53. “İki özellik vardır ki, sizden öncekilerden size 
miras kalmıştır: Haset ve kin. Bunlar ustura gi-
bidir. Dikkat ediniz, bunlar saçınızı kökünden 
kazır demiyorum, dininizi kökünden kazır. Nef-
sim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, 
sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. 
Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamaz-
sınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi 
haber vereyim mi: Aranızda selâmı yayın.” 
(Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 57.)

Bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A. Kin ve haset dindarlığa büyük bir zarar 
verir. 

B. İman etmedikçe cennete girilemeyecektir. 

C. Ustura kullanmak mekruhtur.

D. Kamil bir iman için birbirimizi sevmemiz 
gerekmektedir.

E. Selamlaşmak kin ve hasedi tedavi eden 
önemli bir imkândır. 

54. Şehirle mabedin buluşmasını cesetle ruhun 
bütünleşmesine benzetebiliriz. Tarih boyun-
ca camiler şehirlerin ruhu, mahallenin kalbi 
olmuştur. Nice mabetler vardır ki şehirleriy-
le özdeşleşmiş, şehrin adı mabedi, mabedin 
adı şehri temsil eder olmuştur. 

Buna göre aşağıdaki şehir–mabet eşleş-
melerinden hangisi doğrudur?

A. Edirne – Sultan Ahmet Camii

B. Bursa – Kocatepe Camii 

C. Manisa – Hisar Camii

D. İzmir – Sultan Camii

E. İstanbul – Süleymaniye Camii

55. “Muhibbi” mahlasını ile şiirler yazarak 
Peygamber sevgisini dile getirmeye ça-
lışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A. Yıldırım Bayezid

B. Kanuni Sultan Süleyman 

C. II. Murat

D. Yavuz Sultan Selim

E. III. Selim
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56. Aşağıdakilerden hangisi halkımızın Pey-
gamber sevgisinin isimlere yansımasına 
doğrudan bir örnek olarak gösterilemez?

A. Mahmut

B. Ekrem

C. Gülden

D. Ferhat

E. Ahmet

57. “Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek 
üzere adadım. Kabul buyur benden. Şüphe-
siz hakkıyla işiten ve bilen sensin.” (Âl-i İm-
rân, 3/35.) 

İmrân’ın eşi Hanne’nin duasına konu olan 
çocuk aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hz. İsa

B. Hz. İbrahim

C. Hz. Meryem

D. Hz. Yahya

E. Hz. Üzeyir

58. Sevgi yüce Allah’ın yüreklerde var ettiği eşsiz 
bir duygudur. Rabbimiz kendisi de hem çok 
seven hem de çok sevilendir. 

Allah Teâlâ’nın paragrafta anlatılan vasfını 
ortaya koyan ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A. Vedûd

B. Hayy

C. Kahhâr

D. Settâr

E. Cebbâr

59. Aşağıdaki mezheplerden hangisi diğerle-
rinden ayrılmaktadır?

A. Mu’tezile

B. Mâtürîdîlik

C. Eş’arîlik 

D. Cebriyye

E. Hanefîlik

60. Aşağıdakilerden hangisi İslâm davetinin 
Mekke döneminde gerçekleşen olaylar-
dan biri değildir?

A. Sakif Kabilesini Ziyaret

B. Hilfu’l-Fudul Antlaşması

C. Habeşistan’a İkinci Hicret

D. Akabe Biatları

E. Hz. Hatice’nin Vefatı
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61. Medine Sözleşmesiyle ilgili aşağıda yazı-
lanlardan hangisi doğrudur?

A. Medine’de yaşayan tüm kesimler bu söz-
leşmenin tarafı değildir. 

B. Sözleşmenin tüm maddeleri günümüze 
ulaşmamıştır.

C. Hudeybiye Barış Antlaşması’nın imzalan-
masıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. Medine’ye hicret edilmesinden kısa bir 
süre sonra imzalanmıştır.

E. Yahudiler Mekkelilerle ittifaklarını devam 
ettireceklerdir.

I- Hayatının büyük bölümü Mekke’de geç-
miştir.

II- Çocuklarının hepsinin vefatına şahitlik et-
miştir. 

III- Allah onu bir gece Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksa’ya götürmüş oradan da 
göklere çıkarmıştır.

IV- Okuma yazmayı dedesinden öğrenmiştir.

62. Hz. Peygamberle ilgili yukarıda verilen bil-
gilerden hangileri doğrudur?

A. I-II

B. I-IV

C. II-III

D. II-IV

E. I-III

63. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygam-
ber’in (s.a.s) Veda Hutbesinde üzerinde 
durduğu hususlardan biri değildir? 

A. İçki içmenin yasaklanması

B. Can, mal ve ırz güvenliği

C. Faizin yasaklanması

D. Eşlerin birbiri üzerindeki hakkı

E. Kan davalarının kaldırılması

64. Aşağıdaki sahâbilerden hangisi Hz. Pey-
gamber’in (s.a.s) cenazesinin yıkanması 
ve kefenlenmesinde bulunmamıştır?

A. Ali b. Ebî Tâlib

B. Abbâs b. Abdilmuttalip

C. Ömer b. Hattab

D. Üsâme b. Zeyd

E. Fazl b. Abbas
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65. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın aile ku-
rumuyla ilgili ilke ve uygulamalarından 
biri değildir?

A. Evlilik kararı verilmesinde sadece anne 
babanın iradesi geçerlidir.

B. Evlilik kolaylaştırılıp teşvik edilmiştir.

C. Evlilik dışı ilişkiler yasaklanmıştır.

D. Kız çocuklarına aile içinde hak ve itibar 
kazandırılmıştır.

E. Aile müessesesi sevgi, adalet ve merha-
met üzerine kurulmuştur.

66. Genç yaşta İslâm’ı kabul eden birçok sahabî 
mevcuttur. Bunlar arasından hem Hz. Pey-
gamber hayatta iken hem de onun vefatın-
dan sonra çok önemli vazifeler üstlenen şah-
siyetler yetişmiştir. 

Buna göre aşağıda zikredilen eşleştirme-
lerden hangisi doğru değildir?

A. Ali b. Ebî Tâlib Mekke döneminden vefa-
tına kadar Hz. Peygamber’in (s.a.s) hep 
yanındaydı.

B. Amr b. As Uhud savaşında İslam ordusu-
na önemli katkılar sundu.

C. Cafer b. Ebî Talib Habeşistan hükümdarı 
huzurunda İslâm’ı savundu.

D. Mus’ab b. Umeyr hicretten önce Medi-
ne’ye öğretmen olarak gönderildi.

E. Zeyd b. Sabit Kur’ân’ın mushaf haline ge-
tirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

67. Hz. Peygamber (s.a.s) hicretten sonra yer-
leştiği “Yesrib” şehrinin ismini değiştirmiştir.

Buna göre Peygamberimizin bu şehre ilk 
önce verdiği isim/unvan aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A. Medine-i Münevvere

B. Medinetü Resûlillah

C. Münevver

D. Tâbe/Taybe

E. Medinetü’n-Nebî

68. Kur’ân-ı Kerîm’de kendisinden “Hz. Pey-
gamber’in arkadaşı” olarak bahsedilen 
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hz. Ömer

B. Hz. Osman

C. Hz. Ebû Bekir

D. Hz. Ali

E. Hz. Zeyd
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69. İslam davetinde Hz. Peygamber’in (s.a.s) 
en büyük destekçilerinden olan eşi Hz. 
Hatice ile iman etmemiş de olsa desteğini 
hiç esirgemeyen amcası Ebû Talib’in vefat 
ettiği sene siyerde nasıl adlandırılır? 

A. Zorluk

B. Hicret

C. Bi’set

D. Firkat

E. Hüzün

70. Hz. Peygamber’in ikinci çocuğu ve kızlarının 
en büyüğüdür. Annesi ile birlikte İslâmiyet’i 
ilk kabul edenler arasına girmiştir. Teyzesinin 
oğlu Ebü’l-Âs b. Rebi’ ile evlenmiştir. Kocası 
Ebü’l-Âs ise o dönemde iman etmemiş; an-
cak Müslüman olan hanımı ile beraber yaşa-
maktan da vazgeçmemiştir. Kocası Ebü’l-Âs, 
müşrikler safında katıldığı Bedir Savaşı’nda 
esir düştüğünde, fidye olarak bir miktar malla 
birlikte annesinin kendisine evlenirken çeyiz 
olarak verdiği gerdanlığı göndermiştir. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber (s.a.s) gerdanlığı 
iade ederek Ebül-Âs’ı serbest bırakmıştır. 
Ancak ondan, kızını çocukları ile birlikte Me-
dine’ye göndermesini istemiş ve bu konuda 
kendisinden söz almıştır.

Yukarıdaki paragrafta kendisi ve eşinin 
hayatından bir kesit sunulan Peygamberi-
mizin kızının adı nedir?

A. Rukiye

B. Fâtıma 

C. Zeynep

D. Ümmü Gülsüm

E. Esma

71. Hz. Peygamber ilk Cuma namazını nerede 
kıldırmıştır?

A. Benî Seleme Mescidi 

B. Kuba Mescidi  

C. Mescid-i Nebevi

D. Ranuna Vadisi

E. Mescid-i Haram

72. Aşağıdaki olaylar kronolojik olarak sıra-
landığında aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

I. Medine’ye hicret

II. Habeşistan’a hicret

III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği

IV. Bedir Savaşı

A. I, II, III, IV

B. III, II, I, IV

C. I, III, IV, II

D. II, III, IV, I

E. III, II, IV, I
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73. Ezanı rüyasında gören sahâbî ve ezanı ilk 
okuyan sahâbî aşağıdaki şıkların hangi-
sinde doğru verilmiştir? 

A. Bilal-i Habeşi – Ebu Bekir

B. Hz. Osman – Hz. Ali

C. Abdullah b. Zeyd – Bilal-i Habeşi

D. Abdullah b. Selam – Ammar b. Yasir

E. Musab b. Umeyr – Ebu Mahzure

74. Aşağıdaki olaylar kronolojik olarak sıra-
landığında aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

I. Akabe Biatları

II. Sakif Kabilesini Ziyaret 

III. Ficar Savaşları

IV. Huneyn Savaşı

A. III, II, I, IV      

B. I, III, IV, II

C. II, III, IV, I     

D. III, II, IV, I

E. IV, I, III, II

75. Hz. Peygamber (s.a.s) Medine’ye gelme-
den önce Medineli Evs ve Hazrec kabilele-
ri arasında yıllarca süren savaşlara ne ad 
verilmiştir?

A. Ficar

B. Yermük

C. Huneyn

D. Zicar

E. Buas

76. 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının teması 
nedir?

A. Hz. Peygamber ve İnsanlık Onuru

B. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı

C. Peygamberimiz ve Gençlik

D. Hz. Peygamber ve Kardeşlik Hukuku

E. Hz. Peygamber Tevhit ve Vahdet

77. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an’ın 
insanlığa sunduğu mesajlardan değildir?

A. Mezheplere bağlılık

B. Allah’ın varlığı ve birliği

C. Kur’an’ın ilahi kelam olması

D. Anne babaya iyilik ve ihsan

E. Ahiret hayatının gerçekliği
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78. Aşağıda yazılı hükümlerden hangisi yan-
lıştır? 

A. Ehl-i kıble tekfir edilemez. 

B. Sahâbenin tümü güvenilirdir.

C. Şefaat haktır.

D. Amel, imanın bir parçası değildir. 

E. İçtihat kapısı kapanmıştır.

79. Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdaki seçenek-
lerden hangisi yanlıştır?

A. İslâm ordusu üç yüz beş kişiden oluş-
maktaydı.

B. Savaş hicri 2, miladi 624 yılında gerçek-
leşti.

C. Savaş neticesinde müşrik ordusundan 
yetmiş kişi öldü.

D. Müşrik ordusunun kumandanı Ebû Süf-
yân’dı.

E. Mübarezelerde Hz. Hamza, Esved b. Ab-
dülesed ile dövüştü. 

80. Bedir Savaşı’nda esir alınan müşrik asker-
lerden okuryazar olup da kurtuluş fidyesi ve-
recek parası bulunmayanlar, Müslümanların 
çocuklarına okuma yazma öğretmeleri karşı-
lığında serbest bırakılmışlardır.

Bu parçadan hangisi çıkarılabilir?

A. Esirlerin birçoğunun fidyelerini ödeyecek 
parası bulunmamaktadır.

B. Hz. Peygamber (s.a.s) okuma yazmaya 
önem vermektedir.

C. Okuryazarlık Mekke’de çok yaygındır.

D. Bedir savaşında esir düşenler genellikle 
Mekke’nin okuryazarlarıydı.

E. Bu uygulama Araplar arasında öteden 
beri devam eden bir gelenektir.









SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Yarışma süresi 90 dakikadır. İlk 30 dakika içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeye-
cektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava devam 
ettirilmeyecektir.

2. Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 20 dakikasında dışarıya çıkarılmayacak 
ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse 
bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.

3. Yarışma soru kitapçığının kapak kısmında ve cevap kâğıdında istenilen bilgiler kutucukların dışına 
taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır.

4. Cevap kâğıtları optik okuyucu ile okunacağından katlanmayacak, özellikle işaretlemeler esnasında 
kâğıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.

5. Yarışmacılar cevap kâğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmalı ve tamamen 
silinmiş olmasına dikkat etmelidirler.

6. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ve hatalı kodla-
malarda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Gerekli kodlamaları yapmayanların veya hatalı kod-
layanların, adı ve soyadını yazmayanların, imzasını atmayanların cevap kâğıtları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

7. Elinizdeki soru kitapçığının türünü cevap kâğıdındaki ilgili kutuya işaretleyiniz. 
8. Her bir adayın cevaplaması gereken soru adedi 80 olacaktır. Her soru 1.25 puan değerindedir. Yanlış 

cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
10. Eşitlik halinde, örgün öğrenciler açık öğretim öğrencilerine tercih edilecektir. Eşitliğin hala devam et-

mesi durumunda ise yaşı küçük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler 
İl Müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.

11. Yoklama listesi gözetmenler tarafından yarışmaya katılanlara imzalatılacak, ilk 30 dk içerisinde katıl-
mayanlar için yarışmaya katılmadı bilgisi not edilecektir.

12. Yarışmaya cep telefonu, saat, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade 
edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.

13. Sorular ve cevap seçeneklerine dair notlar tutularak dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
14. Sorular 5 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru 

cevaplandırılmamış sayılacaktır. Doğru kodlama şekli aşağıdaki gibidir;
 Örnek:

 
15. Doğru seçeneği cevap kâğıdının ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına 

taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar kesinlikle dikkate alınmaya-
caktır.

16. Cevap kâğıdına istenilen bilgilerin dışında herhangi bir işaret koymayınız. 
17. T.C. kimlik numaranızı doğru ve eksiksiz kodladığınızdan emin olunuz. 
18. Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. 
19. Yarışma disiplinine uymayanların, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenlerin bu du-

rumları gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

20. Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, birbirlerinden kalem, 
silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları 
engellenecektir.

21. Yarışmaya ait soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve cevap anahtarları yarışmacılara ibraz edilmeyecek-
tir.

22. Yarışma sınavı sonuçları cevap kâğıtları optik okuyucuda Başkanlıkça okutulduktan sonra İl Müf-
tülüklerince ilan edilecek olup sonuçlara ilişkin itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren 10 gün 
içerisinde yazılı olarak Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılabilecektir. 

BAŞARILAR DİLERİZ


