
ÖZGÜR-DER 
VAN ŞUBESİ

SİYER
YARIŞMASI

2016 MAYIS

* Sınav Soruları 100 Sorudan İbarettir.

* Toplam Süre 90 Dakikadır.

* Yanlış Cevap Doğruları Etkilemez. 

Adı Soyadı



Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis
D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 
C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

7 10

11

12

8

9

2



Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı
C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 
olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

29

30

31

32

33

34
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

35

36

37

38

39

40
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

41

42

43

44

45

46
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

47

48

49

50

51

52
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

53

54

55

56

57

58
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

59

60

61

62

64

63

65

66
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

67

68

69

70

71

72
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için

73
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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Aşağıdakilerden hangisi “Hılfü’l-Fudul” un 
oluşumunda yapılanlardan değildir?

A) Kureyş ve müttefiklerinden bazı soy ve kabilel

     erinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı 

     gerçekleşmiştir.

B) Bu toplantıda alınan kararlar yazılarak   

     Kabe’nin  

     duvarına asılmıştır.

C) Hacerü’l-Esved yıkanarak suyu bir kapta  

     toplanmış ve anlaşmaya kutsallık kazandır 

     mak için temsilciler bu sudan içip yemin 

     etmişlerdir.

D) Toplantı eski köle taciri Abdullah bin Cud’an’ın 

     evinde yapılmıştır.

Mekke toplumunun İslam Davetine karşı 
çıkmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Davet yayılırsa putlarının kendilerini helak 

     edeceği düşüncesi

B) Kabileler arasındaki geleneksel kin ve 

     düşmanlıklar

C) Resulullah’ın şahsına yönelik duyulan husu

     metler

D) Davetin, Mekke şehir devletinin sosyal, siyasal 

     ve ekonomik yapısını ve sistemini tehdit 

     unsurlara sahip olması

“Bu hastalığın beni öldüreceği muhakkak. Ben 

hanif dininin doğru olduğunu biliyorum, ama 

Muhammed’e karşı içimdeki kin, Müslüman 

olmama engel oluyor” diyen ve Rasulullah’ın 

hakkında; “Onun şiiri iman etti ama kalbi yalan-

ladı”

dediği cahiliyye dönemi şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kûs bin Saide

B) Antere bin Şeddad

C) Zühery bin Ebu Sûlmâ

D) Ümeyye bin Ebu’s-Salt

Hangisi Kur’an’da geçen Hz. Muhammed’in 
özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar için en güzel örnektir.

B) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

C) O Habibullah’tır.

D) Sizin sıkıntı çekmeniz ona çok ağır gelir.

Her soyun yaşlı ve saygın şahsiyetlerinin 
toplanıp Mekke’yi ilgilendiren durumları 
tartışıp kararlar aldıkları asiller meclisine ne 
ad verilir?

A) Darü’n-Nedve      

B) Riyaset Meclisi

C) Hılfü’l-Fûdul 

D) Meşvere Meclisi

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde 
Mekke’nin geçim kaynaklarından biri değildir?

A) Ticaret

B) Yağmacılık

C) Tarım ve Hayvancılık

D) Hac gelirleri

Resulullah bir söz söylediği zaman sahabenin 
gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisi 
değildir?

A) Resulullah söylemiş ise bir hikmeti vardır.

B) Eğer bunu Allah bildiriyorsa işittik ve itaat ettik.

C) Bu söz senden midir, yoksa Allah’tan mıdır,  

     eğer senin sözün ise biz de görüş bildirelim.

D) Ey Allahın Resulü sen Allah’ın emirlerini 

     bildirirken asla heva ve hevesin ile 

     konuşmazsın.

Aşağıdakilerden hangisi “O gün ne 
alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin 
olmadığı gündür” ayeti ile örtüşmez?

A) O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz. 

     Ancak Peygamberimiz istediklerine şefaat 

     edebilir.

B) O gün iş Allah’a kalmıştır.

C) Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, 

     kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimsed

     en bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmey

     eceği günden sakının.

D) Hiçbiri

İmam Şafii’nin “Sadece bu sure vahyolunsa ve 

başka hiçbir Sure vahyolunmasaydı dahi, idrak 

edebildikten sonra insanların hakkı ve batılı ayırt 

etmeleri için yeterdi”

şeklinde tanımladığı Sure hangisidir?

A) Fatiha suresi

B) Asr suresi

C) İhlas suresi

D) Kafirun suresi

“Kim rab olarak Allah’ı, din olarak islam’ı ve Resul 

olarak da Muhammed’i kabul ediyorsa 

…………………. tadına varmış demektir”

Yukarıdaki Hadisi Şerife göre, boşluğa hangi 
kelime gelmelidir?

A) Cennetin       

B) İmanın

C) İman kardeşliğinin   

D) İslam dininin

Kuranda Kıssaların anlatılmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah Resulü ve sahabeleri geçmiş olaylardan 

     haberdar olsunlar

B) Kıssalardan bahsederek Ehl-i Kitab’ın İslam’a 

     girmelerini sağlamak.

C) Allah Resulüne; bu sıkıntıları sadece kendisi

     nin yaşamadığı, aksine bütün Peygamberlerin 

     yaşadığını söyleyerek onu teselli ve motive 

     etmek.

D) Allah Resulü’nün kendisini tek ve biricik 

     görmesini engellemek.

Ebu Leheb’in, Hz. Muhammed’in iki kızı ile evli 
olan oğulları Utbe ve Uteybe’den hanımlarını 
boşamalarını istemesinin sebebi nedir?

A) Tebbed Suresi’nin indirilişi

B) İslam davetine uyanların sayılarının çoğalması

C) Oğullarının da Müslüman olmalarından kork

     ması

D) Müşrik Arap toplumunun bu nedenle kendisini 

     kınamalarından çekinmesi.

Mekke döneminde en çok üzerinde durulan üç 
konu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Müşriklerin özellikleri, Tevhid, Risalet

B) Tevhid, Kainat, Ahiret inancı

C) Tevhid, İbadet, Ahiret

D) Tevhid, Risalet, Ahiret inancı

Kendilerine yönelik her türlü aşağılayıcı, 
saptırıcı, zorlayıcı, sömürücü, zulmedici tutum 
ve tavırları bir “kader” veya hayatın “doğal 
gerekleri” olarak kabul eden Mustez’af’ların 
durumu Kur-an’a göre ne olacaktır?

A) Umulur ki Allah bunları affeder. Allah

     affedicidir, bağışlayıcıdır.

B) Esenlik yurdunun sakinleri olurlar.

C) Onların barınma yeri Cehennemdir, o ne kötü 

     bir yataktır.

D) Fetret devri muvahhidleriyle de aynı kategori

     ye dâhildirler.

Putperestliğin temelinde hangi neden yatmak-
tadır?

A) Küfür   

B) Şirk

C) Nifak  

D) Fısk

Kur-an’a göre kronolojik olarak putperestlik 
ilk hangi peygamberin kıssasında anlatılmaya 
başlanmıştır?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. Adem

C) Hz. Nuh

D) Hz. Musa

Kur-an’ı Kerim’in şirkle mücadele yöntemi 
nasıl olmuştur?

A) Direk reddedilmiştir

B) İnanç bazında düzeltme yolunu seçmiştir

C) İlk olarak Müşrikleri hedef almıştır

D) İlk olarak insanlar üzerindeki ahlaki bozulma

     lara dikkat çekmiştir.

Şirkin en büyük nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ı inkâr etmek

B) Uzak bir Allah anlayışı

C) Ahiret’e inanmamak

D) Münafıklık özelliği

Kur-an’ın tevhide davetini duyan Müşrikler 
putları söz konusu olduğunda Allah Resulüne 
nasıl bir tepki vermişlerdir?

A) Halk ve eşraf aynı tepkiyi göstermiştir.

B) Sadece eşraf öfkelenmiştir.

C) Sadece halk karşı çıkmıştır.

D) Hiçbiri.

Kur-an’ın ilk muhatapları olan Mekke şehir 
devletinde vahyin en çok yayıldığı ve karşılık 
bulduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğunlukla eşraftan

B) Çoğunlukla halktan

C) Çoğunlukla kadınlardan

D) Çoğunlukla kölelerden

İslam’a karşı çıkan eşrafın tepkilerinin en 
belirgin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putlarına çok değer vermelerinden dolayı

B) Kibirlerinden dolayı

C) Statülerini kaybetme korkularından dolayı

D) Resulullah’ı sevmemelerinden dolayı

Kur-an putlarla, müstekbirlerin ilişkilerini 
nasıl değerlendirir?

A) Putlar Müstekbirlere imtiyaz sağlarlar

B) Putlar olduğu için Müstekbirler vardır

C) Müstekbirler olduğu için putlar vardır

D) Müstekbirlerin putlara derin bir imanı vardır

Müdessir Sûresinde “Kahrolası nasılda ölçtü 
biçti, yine kahrolası nasılda ölçtü biçti” diye 
hitap edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Cehil

B) Velid bin Muğire

C) Ebu Leheb

D) As bin-Vail

Darûn-Nedve üyeleri, Resullullah’ın davetini 
engellemek için hac ayında Mekke’ye gelen 
hacılara Resulullah’ı ve davetini kötülemek 
için yaptıkları çalışmalar nasıl bir sonuca 
neden olmuştur?

A) İnsanlar Resulullah’tan kaçmışlardır.

B) İnsanlar Resulullah’ı ve davetini merak 

     etmişlerdir.

C) İnsanlar Peygambere öfkelenmişlerdir.

D) İnsanlar umursamamışlar.

Kur-an ilk muhatapları olan Resul ve ona tabi 
olanları ilk etapta nasıl bir değişime yön-
lendirmiştir?

A) Siyasi değişim

B) İdeolojik değişim

C) Ahlaki değişim

D) Mekân değişimi

Abese Suresinde kendisi sebebiyle Resulul-
lah’ın uyarıldığı sahabi kimdir?

A) Ammar bin Yasir

B) Habbab bin Eret

C) İbni Ümmi Mektun

D) Bilali Habeşi

Abese suresinde resulullahın uyarılması ile 
beraber “Yüzünü ekşitti ve arkasını dönüp 
gitti” denilen kişi kimdir?

A) Velid bin Muğire

B) Ebu Sufyan

C) Ebu Cehil

D) Ebu Leheb

Mekki surelerin çoğunluğunun temel konusu 
nedir?

A) Ticareti düzenlemek / Ticari hayatı

     düzenlemek

B) Ahlakı inşa etmek

C) Miras hukukunu düzenlemek

D) Köleler ile ilişkileri düzenlemek

Mekke Müşriklerinin, kız çocuklarını aşağılık 
gördükleri için onlardan bazılarını diri diri 
toprağa gömmelerinin ne kadar vahşi bir 
eylem olduğunu konu edinen Sure hangi-
sidir?

A) Abese

B) Ğaşiye

C) Adiyat

D) Tekvir

Firavun, zorba hükümranlığını ayakta tutmak 
için halkı nasıl bir sistematik zulme tabi 
tutuyordu?

A) Halkı kadın ve erkek olarak ayırıyor, erkekleri 

     üstün tutuyor, kadınları aşağılıyordu.

B) Halkı Müslümanlar ve kendi dindaşları olarak 

     ayırıyordu.

C) Halkı Mısırlı olanlar ve olmayanlar diye 

     ayırıyordu.

D) Halkı Kıpti ve İsrailoğulları diye ayırıyordu.

Zorba firavunun zaafa uğratılmış halkın erkek 
çocuklarını öldürme sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsrailoğulları nufus olarak çoğaldığı için

B) Musa’nın doğumunu daha önceden haber    

     aldığı için

C) Erkekler kendilerine isyan edebilecekleri için

D) Kadınları zaafa uğratmak daha kolay olduğu 

     için

Resulullah’ın Safa tepesinde tüm Mekkelilere 
seslenişinin ardından, açık davetin başladığı 
ilk günlerde Müslümanlar kendi aralarında 
istişare edip Müşriklerin yüzüne karşı Kur’an 
okumaya karar verirler. Bu göreve bütün 
cesaretiyle talip olan kimdir?

A) Zeyd bin Harise

B) Ammar bin Yasir

C) Abdullah bin Mesut

D) Abdullah bin Refaha

Müşriklerin yüzüne karşı Kur-an’ı ilk kez 
açıktan okuyan mümin hangi sureyi okumuş-
tur?

A) Alak suresi 

B) Kafirun suresi

C) Tebbed suresi 

D) Rahman suresi

Yüzlerine karşı Kur’an okuyan Müslümanı, 

Müşrikler, öfkeden çılgına dönüp kendisini kan 

revan içinde bırakmıştı.  Bu Sahabe, 

arkadaşlarının yanına döndüğünde hangi 
sözü söylemiştir?

A) Keşke kabilesi olan güçlü kuvvetli bir kardeşim 

     yapsaydı bunu

B) Vallahi şunu anladım ki şuan bu işi yapmak 

     için çok erken

C) Resulullah’tan habersiz bu işi yaptığım için 

     pişmanım

D) Müşriklerin bu kadar güçsüz olduklarını bugün 

     öğrendim, yine olsa yine yaparım.

Beşeri sistemler insanları her daim zaafa uğratır-

lar ve toplumları ıslaha dönük değillerdir. İlahi 

sistem ise her daim huzur ve hayır getirir. Bütün 

yanlışları, doğru ile karşılaştıkları zaman eriyip 

yok olurlar. Bunun en güzel ifadesini şu ayet dile 

getirmiştir. “Hak geldi…………mahkumdur.” 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl her zaman şerdir ve şer olmaya…

B) Batıl hakkın zıddıdır. Hak galip gelmeye…

C) Batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya

D) Putlar yok olmaya..

Bütün peygamberler insanları tevhide davet 

etmişlerdir. Buna göre Allah’ı tek ilah olarak 

tanımak

aşağıdaki hangi kelimede anlamını bulur?

A) Rububiyet

B) Uluhiyyet

C) Ubudiyyet

D) Vahdaniyyet

Allah Resulü’nün tek olan Allah’a kulluk etme 

çağrısı ile talep ettiği hayat tarzı

aşağıdakilerden hangi kelimede formüle 
edilmiştir?

A) Ubudiyyet

B) Uluhiyyet

C) Rububiyyet

D) Vahdaniyyet

Resulullah’ın peygamberliğine itiraz eden 
Müşriklerin bahanelerinden biri olan “Allah 
bula bula yetim Muhammed’e mi peygamber-
lik verdi? Eğer peygamberlik verilseydi şu iki 
şehrin büyüklerinden birine verilirdi” 
sözündeki kast ettikleri “iki şehir” hangile-
ridir?

A) Mekke-Medine

B) Mekke-Yemen

C) Mekke-Taif

D) Mekke-Habeşistan

Müslüman olduktan sonra annesinin, kendisini 

“Eski dinine dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” 

deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine, “Eğer onlar 

seni şirke zorlarlarsa anne, babana itaat 

etme!”(Ankebut,29:8)

ayetinin indiği olayı yaşayan Sahabi kimdir?

A) Musab bin Umeyr

B) Sad bin ebi Vakkas

C) Ammar bin Yasir

D) Zübeyr bin Avvam

Bilal-i Habeşi’ye işkence edip Lat ve Menat’ı 
övmesini isteyen, bunun karşılığında Bilal’in 
“ehad” diyerek çıldırttığı Müşrik kimdir?

A) Ebu Cehil                                

B) Ebu Leheb

C) Ümeyye bin Halef   

D) Utbe bin Rabia

Buruc suresinde bir grup Müslümanın imanların-

dan dolayı ateş çukurlarına atılıp onlara 

zulmedenlerin ise etrafında oturup onları seyret-

tiğinden bahsedilir.

Bu kıssanın adı nedir?

A) Ashab-ı Kehf  

B) Ashab-ı Meymene

C) Ashab-ı Yemin 

D) Ashab-ı Uhdud

Mekke'de baskılar artınca Resulullah ve 

Müslümanlar çare aramaya devam ediyorlardı. 

Bu arayışları sonunda ilk hicret yeri olarak 

Habeşistan’ı tercih etmişlerdi. Bu tercihin sebebi-

ni Allah Resulü

aşağıdaki hangi seçenekteki şekliyle 
söylemiştir?

A) Habeşistan Mekke’ye yakın olduğu için oraya 

     gidin.

B) Orada adil bir hükümdar olduğu için gidin.

C) Habeşistan halkı misafir perver olduğu için 

     gidin.

D) Onlarla daha önceden ticari ilişkimiz olduğu 

     için gidin.

Yanlış inanç ve davranışlardan, yanlış inanç 
ve davranışların sahiplerinden ve egemen 
olduğu ortamdan bilinçli bir şekilde uzak 
duruşa…….. denir?

A) Cihad

B) Takva

C) Hicret

D) İman

Resulullah ilk Cuma Namazını nerede 
kılmıştır?

A) Mekke

B) Hayber

C) Kuba

D) Cidde

Resulullah hicret ettiğinde Medine’de aşağı-
daki topluluklardan hangisi yoktu?

A) Yahudiler

B) Hıristiyanlar

C) Müslümanlar

D) Müşrikler

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin 
kullanım şekillerinden değildir?

A) Mahkeme Salonu

B) Nikah salonu

C) Yatakhane

D) Mezarlık

“(Müminlere) zarar vermek, hakkı inkar etmek, 

mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce 

Allah ve peygamberine karşı savaş açan adamı 

beklemek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla 

beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız 

yoktur!" diye de yemin edecekler. Fakat bunların 

kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. Onun 

için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk 

gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, 

içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun 

içerisinde arınmayı seven kimseler vardır. Allah 

da çokça arınanları sever.”  (Tevbe 

suresi,9:107-18)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Ta ilk gününde 
temeli takva üzerine kurulan mescit” den kasıt 
aşağıda isimleri verilen hangi mescittir.

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Haram

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Aksa

Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine’de bulu-
nan Yahudi Kabilelerinden değildir?

A) Esadoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kaynukaoğulları

Resululllah’ın Medine’ye hicretini hazırlayan 
sözleşme aşağıdaki hangi şıkta doğru göster-
ilmiştir. 

A) Hudeybiye Antlaşması

B) Akabe Beyatları

C) Medine sözleşmesi

D) Ficar Olayı

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın Medi-
ne’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden 
değildir?

A) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmek

B) Medine’de yaşayan tüm kesimler arasında bir 

     sözleşme yapmak

C) Medine’de yeni pazaryerleri oluşturmak

D) Hepsi

Resulullah Medine’nin ilk zamanlarında nereyi 
kıble edinerek namaz kıldırıyordu?

A) Beytullah

B) Mescid-i Kuba

C) Beytul Makdis

D) Mescid-i Nebevi

“Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün 

yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıkların-

dan yeryüzünde rızık aramak için gezip 

dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını 

belli etmediklerinden durumlarını bilmeyen onları 

zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. 

Onlara ne iyilik yaparsanız, Allah yaptıklarınızın 

hepsini bilir.” (Bakar Suresi, 2:273)

Yukarıdaki ayette tarif edilen topluluğu aşağı-
dakilerden hangisi karşılar?

A) Ensarlar

B) Muhacirler

C) Suffa Ehli

D) Mücahitler

“………namazını kılma konusunda ne kadar 

istekli olduğunuzu gördüm. Buna rağmen yanını-

za gelmedim. Çünkü bu namazın sizler için farz 

haline gelmesini istemedim. Eğer sizler için farz 

olursa uygulamada zorlanacağınızı, sıkıntıya 

düşeceğinizi düşündüm.” (Buhari,Ezan; Ebu 

Davud, Salat)

Yukarıdaki hadiste noktalı olarak gösterilen 
namaz hangi namazdır?

A) Gece namazı

B) Kuşluk namazı

C) Vitir namazı

D) Teravih namazı

“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara 

karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni 

verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç 

yetirendir.”

Savaşmaya dair ilk iznin verildiği sure ve ayet 
hangisidir?

A) Bakara Suresi, 2:190

B) Hac Suresi,     23:39

C) Nisa suresi,      4:23

D) Ali İmran suresi, 3:45

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) 

apaçık belli olduktan sonra, …….. imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. 

Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın 

ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her 

şeye güç yetirendir.”(Bakara Suresi,2:109)

Ayetteki boşluğa aşağıdaki cümlelerden 
hangisi uygundur?

A) Sırf sizden nefret ettiklerinden dolayı,

B) Sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı,

C) Sırf Allah’ın yolunu eğri göstermek adına,

D) Sırf Müşriklere dost görünmek adına,

Hz. Bilal’e “siyah kadının oğlu” diyerek deri 

renginden, ırkından dolayı şaka etmek isteyen 

sahabeye, Resulullah “sende halen cahiliyye 

kalıntıları var!” diyerek azarlamıştır.

Bu sahabe kimdir?

A) Ömer el-Hattab   

B) Abdullah b. Revaha 

C) Ebuzer el-Ğiffari      

D) Abdullah ibn. Mes’ud

“Bizlere niye savaş izni verilmiyor?” diye ısrar 

eden Müslümanlara, “çok azı hariç büyük çoğun-

luğu dönüp kaçtılar; savaşa katılmak istemediler” 

diye ibret alacakları bir kıssa indirildi.

Bu kıssanın ismi nedir?

A) Zulkarneyn Kıssası

B) Musa- Firavun Kıssası

C) Musa- Salih Kul Kıssası,

D) Talut- Calud Kıssası 

Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerden 
değildir?

A) Ali İmran Suresi    

B) Enfal suresi

C) Tahrim suresi  

D) Meryem suresi

“Allah adıyla, Allah’ı tanımayanlara karşı Allah 

yolunda savaşa çıkın. Savaşın, ancak aşırı 

gitmeyin. Verdiğiniz sözlere, yaptığınız anlaşma-

lara uyun. Ahde vefasızlıktan kaçının. Kulak, 

burun kesmek gibi işkenceler yapmayın. Çocuk-

lara, kadınlara, yaşlılara ilişmeyin. Onlara bir 

zarar vermeyin. “(Müslim, Cihad 3;Muvatta 1/298)

Resulullah’ın yukarıdaki sözlerine göre 
İslam’ın savaşa bakışı nasıldır?

A) İslam savaşa değil cihada izin verir.

B) İslam savaşı teşvik eder

C) İslam savunma dışında savaşa izin vermez

D) İslam savaşa izin verir ama, savaşın ilkelerini 

     de belirler

Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 
öldürüldüğü Resulullah komutasındaki 
savaşın adı nedir?

A) Uhud Savaşı   

B) Bedir Savaşı

C) Hendek Savaşı                    

D) Huneyn Savaşı

“Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden birinin sizin 

olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz olanın 

(kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa 

Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirler-

in ardını kesmek istiyordu. “(Enfal Suresi 8:7)

Yukarıdaki ayete göre Allah’ın muradı (irade-
si-isteği) nedir?

A) Müslümanların kervanı ele geçirmesinin yeterli 

     olduğu

B) Müslümanların savaşmasını Allah istemiyordu

C) Müslümanların kervan için savaşa geldiklerini 

     fakat Allah Mekkeli Müşrik liderlerin çoğunun 

     savaşta öldürülmesini istiyordu

D) Allah ganimeti haram ediyordu

İlk Ramazan Orucu hangi savaşa denk geldi?

A) Beni Mustalik Savaşı

B) Bedir Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Hendek Savaşı

Kur’an’ın Enfal Suresi 8:41’de Ayırma Günü 
(Yevmü’l- Furkan) dediği savaş hangisidir?

A) Mute Savaşı      

B) Hendek Savaşı

C) Huneyn Savaşı  

D) Bedir Savaşı

ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Esadoğulları 

B) Kurayzaoğulları 

C) Nadiroğullar

D) Kaynukaoğulları

Medinelilere  Mecusilerden geçme olan ve her 
sene kutladıkları iki bayram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nevruz ve Mihrican Bayramları

B) Ramazan ve Kurban Bayramları

C) Hurma Hasadı ve Üzüm Hasadı Bayramları

D) Sept ve İyd Bayramları

Müslüman kadınlarına çirkince şiirler yazdığı 
için Resulullah tarafından “bizi O’nun dilinden 
kim kurtaracak “dediği için Muhammet b. 
Mesleme tarafından Bir suikast sonucu 
öldürülen meşhur şair kimdir?

A) Ebu Rafi  

B) Kaab bin Eşref 

C) Ümeyye b. Ebisalt   

D) Ubeyy b. Abdullah 

Uhud Savaşı hangi yıl olmuştur?

A) Miladi 623     

B) Miladi 625

C) Miladi 627                      

D) Miladi 622

Uhud yenilgisinden Müslümanların çıkardığı 
dersler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İman etmiş olmak savaştaki başarıyı elde 

     etmek için yeterli değildir

B) İman etmek ilahi iradenin teveccühüne

     nedendir, fakat bu teveccüh yine aynı ilahi 

     irade tarafından konulmuş yasalara aykırı 

     gerçekleşmez

C) Müslümanlar, başlarına gelen bu yenilginin 

     kendi yaptıkları hatalardan kaynaklandığı 

     anladılar

D) Bu savaşın yerini Resulullah Müslüman 

     gençler ile istişare sonucu belirlediğine göre 

     bundan sonra istişare edilmesi yanlış olur

Bedir ve Uhud Savaşlarının ayrı ayrı 
anlatıldığı sırasıyla iki Sure aşağıdaki hangi 
şıkta gösterilmiştir?

A) Enfal süresi -Âli İmran Suresi

B) Ankebut süresi- Nisa süresi

C) Bakara Suresi - Enfal Suresi

D) Âli İmran Suresi- Maide Suresi

Münafıkların lideri olarak anılan kişi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kaab b.Eşref 

B) Abdullah b. Ubeyy 

C) Müseylemetül-Kezzab

D) Ebu Rafi

“Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurt-

larından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını 

sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini 

Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah 

(O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden 

geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin 

elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret 

alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsay-

dı, elbette onları dünyada (başka şekilde) 

cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem 

azabı vardır.”(Haşr Suresi, 59:2-3)

Yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı üzere Resulul-
lah Nadiroğullarının niye sürgün etti?

A) Uhud Savaşında Müslümanların yenilmesini 

     fırsat bilen Nadiroğulları Müslümanlara savaş 

     açtılar

B) Uhud Savaşı sonrası Müslümanlarla alay 

     ediyorlardı ve sonuçta Resulullah’ı kalelerine 

     çağırarak tuzak kurdular

C) Pazar yerinde Müslüman bir kadının örtüsüyle 

     alay ettiler

D) Hendek savaşında Müslümanlara ihanet ettiler

”………, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: 

Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz 

de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde 

kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, 

mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? 

Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder. 

(Haşr Suresi, 59:11)

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki şıklardan 
hangisi uygundur?

A) Müşrikler

B) Beni- İsrail

C) Münafıklar

D) İmanı zayıf olanlar

Aşağıdaki tarihi sıralamada öncelik sırasına 
göre doğru sıralama hangi şıkta verilmiştir?

A) Bedir Savaşı- Uhud Savaşı- İçki ve kumarın 

     yasaklanması

B) Uhut Savaşı- Kıblenın değişimi –İfk hadisesi

C) İfk hadisesi –Hayber’in fethi - Hudeybiye 

     Antlaşması

D) Hendek Savaşı – Mute Savaşı- Tebük Savaşı

Aşağıdaki Kıssalardan hangisi Medeni Kıssal-
ardan değildir?

A) Talut- Calut Kıssası

B) Musa -Alim kul Kıssası

C) Harut -Marut Kıssası

D)İsrailoğullarının İnek Kıssası

Hz. Musa’nın Mekki olan Kıssalarında genelde 

Firavunla olan mücadelesi anlatılırken Medeni 

olan Surelerde anlatılan Kıssalarında ise halkıyla 

olan sorunları anlatılmıştır.

Bu tasniften Müslümanlar hangi dersi çıkara-
bilirler?

A) Hz. Muhammed'e karşı Savaşan Firavunlar 

yoktu

B) Müslümanlar İsrail oğulları gibi

     Peygamberlerine kötü davranıyorlardı.

C) Medine’de İsrail oğulları olduğu için

D) Resulullah Medine’de bir devlet kurdu ve 

     orada Hz. Musa gibi kendi toplumunu inşa 

     ederken benzer sorunlarla karşılaşıyordu.

“Böyle yapma sende bedeninin de hakkı var,  

ailenin de.  Namaz kıl ama yatıp uyumayı da 

ihmal etme. Ben hem uyuyorum hem de namaz 

kılarım. orucunu tut ama iftarını da yap. Ben hem 

oruç tutarım hem de orucumu açarım hem de 

eşimle birlikte olurum. Osman! Allah'tan kork.”

Resûlullah'ın bu hitabı kimleredir?

A) Orucun şartlarını tüm Müslümanlara hitap 

     ederek öğretiyordu.

B) Münzevi bir hayatı yaşamak isteyen 

     Müslümanlardan bazılarına hitap ediyordu

C) Medineli Müslümanların bir kısmı oruç 

     tutmadıkları için onlara hitap ediyordu

D) Dışarıdan gelip Müslüman olmak isteyen bazı 

     kabilelere İslamı öğretmek için hitap ediyordu

“Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeye-

cek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken 

onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına 

göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da 

başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, 

aceleci değildir.” (Maide Suresi, 5:101)

Yukarıdaki ayetin ana konusu nedir?

A) Müslümanların bir kısmı Peygamberi rahatsız 

     edecek kadar mescide gidiyorlardı

B) Kur’an’ın açıklamadığı konularda Peygambere 

     soru soran Müslümanlara cevap

     verilmemesine rağmen, ısrarlı tavırlarının 

     yanlış olduğu beyan ediliyor 

C) Müslümanların günahlarını gizli işlemeleri 

     gerektiğini ve kimseye bunu anlatmamalarını  

     istiyor

D) Bedevilerin soru sorma tarzları eleştiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah'ın Medi-
ne’deki sıfatlarından değildir?

A) Devlet başkanı

B) Mahkeme başkanı

C) Muhacirlerin başkanı

D) Ordu Komutanı

“(Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar 

şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz 

için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir 

iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 

işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan 

(elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen 

kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı 

işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdan-

ları ile Hüsnü zanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 

iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onların 

(iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle 

ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 

üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan 

dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 

hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda 

geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu 

sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Allah katında çok büyük (bir 

suç) tur. Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup 

yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir 

iftiradır" demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlar-

sanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarla-

maktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size 

açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (Nur Suresi, 24:11-18)

Bu ayetler Hz. Aişe'ye atılan iftiradan bir ay sonra 

inmiştir. Müslümanların beklentilerine göre 

ayetlerin gecikmesinin sebepleri aşağıdakilerden 

hangisi değildir?

A) Bu süreçte Münafıkları daha yakından tanıma 

     imkânı elde edildi

B) Münafıklara kolaylıkla meyledebilecek olan, 

     hatta meyleden Müslümanlara benzer

     durumlarda nasıl davranacaklarını öğretti.

C) Müslüman erkeklere kadınlarla yalnız olarak 

     görüşmemeleri gerektiği öğretildi

D) Müslümanlara, yanlışlıklar karşısında pasif 

    durmanın, yanlışlıkların suçundan, günahından 

     uzak durmanın yeterli olmadığını, olaylara 

     anında müdahale etmede sorumluluklarının 

     olduğu öğretildi

Hendek savaşının konu edildiği Kur’an’daki 
Sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahzab Suresi

B) Maide Suresi

C) Âli İmran Suresi

D) Bakara Suresi

Hendek savaşına katılan Müşrik Ordusuyla 
Müslüman Ordusunun sayıları konusunda 
aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) 10000-3000

B) 3000-10000

C) 3000-1000

D) 1000-7000

Hendek Savaşının sonucunda Resulullah ne 
demiştir?

A) Bu savaş bizim son savaşımızdır

B) Artık bu savaştan sonra Mekke'ye rahat bir 

     şekilde gidebiliriz

C) Bu seneden sonra Müşrikler size saldıracak 

    cesareti bir daha kendilerinde bulamayacaklar. 

     Artık onlar size değil, siz onlara gideceksiniz

D) Keşke Yahudilere güvenseydik

Hendek Savaşında Müslümanlara ihanet 
ettikleri için “Medine Sözleşmesi”nin gereği, 
ceza olarak eli kılıç tutan tüm erkeklerin idam 
edildiği Yahudi Kabilesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Esatoğulları

C) Nadiroğulları

D) Kurayzaoğulları

Hendek Savaşında Müşrik ordusunu finanse 
eden Yahudi Kabilesi hangisidir?

A) Nadiroğulları

B) Esatoğulları

C) Kurayzaoğulları

D) Kaynukaoğulları

Mekkeli Müşrikler ile yapılan antlaşma hangi-
sidir?

A) Rıdvan Antlaşması

B) Sakif Antlaşması

C) Hudeybiye Antlaşması

D) Mekke Antlaşması

Resulullah ne zaman Bizans ve İran Krallarına 
davet mektubu yazmıştır?

A) Mekke'nin fethinden sonra

B) Medine'ye hicret ettiği beşinci yılda

C) Mekkeli Müşriklerle yaptığı antlaşmadan sonra

D) Hendek Savaşı’ndan önce

Mute Savaşı kimlere karşı yapılan bir 
savaştır?

A) Mekkeli Müşriklere

B) Yahudilere 

C) Bizans ve müttefiklerine

D) Yemenli Araplara

Mute Savaşı'nda şehit olanlar arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Abdullah b. Revaha

B) Abdullah İbni Mes’ud

C) Cafer b. Ebu Talip

D) Zeyd b.Harise

Aşağıdakilerden hangisi “Hudeybiye Barış 
Antlaşması”nın sonuçlarından değildir?

A) Müşrikler İslam devletini tanımış ve muhatap 

     almış oldular

B) Bir barış ortamı sağlandığı için artık 

     Müslümanlar rahat bir nefes aldılar ve çevre 

     kabilelere davet için vakit ayırdılar

C) Antlaşma maddelerinden birisi de seneye 

     Mekke’yi Müslümanlara tamamen teslim 

     etmekdi

D) Müslümanlar o yıl hac yapmadan geri 

     döndüler

Müslümanlar hangi savaşta karşıdaki ordudan 
daha kalabalık olmalarına rağmen “çokluk 
gururlarından dolayı “ neredeyse yenilecekle-
rdi?

A) Mute Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Huneyn Savaşı

D) Tebük Savaşı

Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak 
isteyen Kabileler tek tek Medine'ye geliyor-
lardı. Bu yıla ne ad verildi?

A) Kabileler Yılı

B) Misafirler Yılı

C) Davetler Yılı

D) Heyetler Yılı

“Darlık /yokluk savaşı” da denilen, Müslüman-
lar için çok meşakkatli geçen savaşın adı 
nedir?          

A) Mute Savaşı

B) Tebük Savaşı

C) Beni Mustalik Savaşı

D) Hendek Savaşı

“İlahi ültimatom” diye de tanımlanan ve 
Müşrikleri şiddetli bir şekilde uyaran ayetlerin 
yer aldığı Sûrenin ismi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Maide Suresi          

B) Enfal Suresi         

C) Tevbe Suresi         

D) Muhammed Suresi

Açık davet başladıktan sonra müşrik liderle-
rden biri olan Utbe bin Rebi’a Allah Resulü’ne 
gelerek yumuşak bir üslupla anlaşmaya 
varma niyetindedir. Sözlerini bitirdikten sonra 
AllahResulü bir sure okumaya başlar ve 
sonlara doğru elleriyle Resulullah’ın ağzını 
kapatarak “Akrabalık aşkına sus” demesine 
sebep olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet Suresi

B) Fussilet Suresi

C) Beyyine Suresi

D) Karia Suresi

Resullullah Müslümanlar ve onlara destek 
veren akrabaların üç yıl boyunca Ebu Talib 
mahallesinde boykota tabi tutulmaları risale-
tin hangi yıllarına denk gelmektedir?

A) 3 - 4 - 5

B) 5 - 6 - 7

C) 7 - 8 - 9

D) 10 - 11 - 12

Dar’ün nedve’de toplanan müşrikler Resulul-
lah’ın mücadelesine farklı bir boyut kazandır-
mak ve anlamsızlaştırmak için yahudi bilgin-
leriyle görüşürler. Bilginler onlara “O’na şu üç 
şeyi sorun doğru cevap verirse peygamberdir, 
değilse yalancıdır.” dedikleri ve peygambere 
sorulduğunda yarın size cevap vereceğim 
demesi üzerine yaklaşık 15 gün vahyin kes-
ilmesine sebep olan sorular hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Cin - Melek - Ruh

B) Adem - Şeytan - Ruh

C) Hz. Musa ve Salih Kul - Ruh - İsa’nın yaratılışı

D) Ashab-ı Keyf - Zülkarneyn - Ruh

Kast sistemiyle işleyen mekke şehir devle-
ti’nin yukarıdan aşağıya doğru sınıflandırma 
şekli nasıldır?

A) Kadın - Mevali - Köle - Hür

B) Hür - Mevali - Köle - Kadın

C) Hür - Kadın - Köle - Mevali

D) Hür - Kadın - Mevali - Köle

Müslüman olduktan sonra annesinin kendisini 
“eski dinine dönmezsen hiç bir şey yemeye-
ceğim” deyip tehdit ettiği ve bunun üzerine 
“eğer onlar seni şirke zorlarlarsa anne babana 
itaat etme” (Ankebut 8) ayetinin sebebi nüzulu 
olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mus’ab Bin Umeyr

B) Sa’d Bin Ebi Vakkas

C) Ammar Bin Yasir

D) Zübeyr Bin Avvam

Kabe’de ünlü iki put olan isaf ve Naile efsan-
eye göre Kabe’de çirkin bir iş işleyecekken 
taş kesilmişlerdir. Bunların önünde ibadet 
eden müşrik kadınlara “Bir iyilik yapacaksanız 
onları evlendirin” diyen sahabe kimdir?

A) Süheyl Bin Rumi

B) Abdullah Bin Mes’ud

C) Ebu Zer El Gıfari

D) Selman-ı Farisi

Rum Suresinde haber verilen “Rumlar yakın-
da galip gelecekler, o gün mü’minlerde 
Allah’ın yardımıyla sevinecekler” ayetlerinin 
işaret ettiği günde mü’minler ne için sevin-
mişlerdir.

A) Aynı günlerde Hendek Savaşı kazanıldığı için

B) Aynı günlerde Bedir’de Müslümanlar galip 

geldiği için

C) Rumlar tek tanrılı olduğu ve mü’minlere yakın 

oldukları için

D) Rumların galibiyeti müşriklerin zayıflamasına 

sebep olacağı için
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