
EMSALSİZ ÖRENEK ŞAHSİYET KİTABI SORULARI 

1) “Ya Rabbi Muhammed hakkı için Sen’den beni 
bağışlamanı istiyorum” diyen peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa (a.s) 
b) Hz. İsa (a.s) 
c) Hz. Âdem (a.s) 
d) Hz. İbrahim (a.s) 

2) Hz. Âdem yaratılıp ruh verildiği zaman Arş’ın 
sütunları üzerinde hangi cümlenin yazılı olduğunu 
gördü?  
a) La ilahe illallah, Muhammedü'r Rasulullah  
b) Allahu Ekber  
c) La ilahe illallah  
d) Eşhedü En Lâ İlâhe İllallah ve Eşhedü Enne 

Muhammeden Abdûhü Ve Resûlü 

3) Boşluğu tamamlayınız: Hz. Mûsâ (a.s) birtakım 
ahkâm getirmişti. Hz. Dâvûd (a.s) Allah'a dua ve 
münâcâtları ile mümtaz olmuştu. Hz. Îsâ 
(a.s).................................için gönderilmişti. 
a) İnsanlara sırat-ı müstakim üzere olmayı öğretmek  
b) İnsanlara hakkı gösterip anlatmak  
c) İnsanlara mekârim-i ahlâkı ve zühdü öğretmek  
d) İnsanlara ahiret gününün olduğunu ve bu yüzden 

Allah'a iman etmeleri 

4) “Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri 
de gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba 
çekeceğiz!” ayeti kerimesi hangi sûrede geçer? 
a) El- Kalem, 4 
b) El- A’raf, 6 
c) Sâd, 86 
d) Hûd, 10  

5) Peygamberimiz (s.a.v)’in ilahi rahmetinden istifade 
etmek ve ona tabi olmanın bereketine erebilmek için 
kendisine ümmet olmak isteyen “Allah’ım! Beni de 
Ahmed’in ümmetinden eyle” diye dua eden 
peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa (a.s) 
b) Hz. İsa (a.s) 
c) Hz. Âdem (a.s) 
d) Hz. İbrahim (a.s) 

6) Peygamberimiz (s.a.v.)'in zuhûruyla hangi göl 
kurumuştur?  
a) Meke Gölü 
b) El Hada Gölü 
c) Save Gölü 
d) Shafa Gölü  

7)  Boş bırakılan yeri tamamlayınız: “Ben güzel 
…………………..tamamlamak üzerine gönderildim.” 
(Hadis-i Şerif) 
a) Sözü 
b) Ahlakı 
c) Medeniyeti 
d) Dini 

8) Boşluğu tamamlayınız: Allah, O mübarek varlığı 
...,…………yani en mükemmel bir örnek şahsiyet 
olarak insanlığa takdim etmiştir.  
a) Habl-i Metin  
b) Üsve-i Hasene  
c) El- Emin  
d) Hatem-ül Enbiya 

9) Habibullah (Allah’ın Sevgilisi) sıfatıyla bütün 
peygamberlerin tacı olan peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa (a.s) 
b) Hz. Davut (a.s) 
c) Hz. Muhammed (s.a.v)  
d) Hz. İsa (a.s)   

10) Peygamberimiz (s.a.v)’in özelliklerinden biri olan “El-
Emin” anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İyilik yapması 
b) İnsanları koruması 
c) Adaletli olması  
d) Güvenilir olması  

11) Peygamberimiz (s.a.v)’in Hz. Ebubekir ile hicret 
ettiklerinde hangi mağaraya sığınmıştır? 
a) Hira mağarası  
b) Sevr mağarası  
c) Nur mağarası 
d) Uhud mağarası 

Ayinedir bu âlem her şey Hak ile kaim, 
Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim!.. 

12) Beytini söyleyen kişi kimdir? 
a) Aziz Mahmud Hüdayi 
b) Şeyh Galip 
c) Mevlana Celaleddin Rumi  
d) Fuzuli 

13) Hazreti Peygamber (s.a.v)’i, peygamberliği sırasında 
gören, Onunla konuşup görüşen, O’na iman eden ve 
Müslüman olarak ölen kimselere verilen isim nedir? 
a) Tabiin  
b) Halife  
c) Sahabi 
d) Mucize 

14) Peygamberimiz (s.a.v)’in annesi ve babasının adı 
nedir? 
a) Hz. Âmine – Ebu Talip 
b) Hz. Hatice – Ebu Cafer 
c) Hz. Âmine – Abdullah 
d) Hz. Aişe – Abdullah 

15) Peygamberimiz (s.a.v)’in sütannesinin adı nedir? 
a) Hz. Halime 
b) Hz. Süveybe 
c) Hz. Âmine  
d) Hz. Ümmü Eymen 
 

16) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sütannesi ve aynı 
zamanda düşmanı Ebu Leheb’in de câriyesi olan 
talihli hatun kimdir?  
a) Hz. Mevhibe (r.anha) 
b) Hz. Safiye (r.anha) 
c) Hz. Halime (r.anha) 
d) Hz. Süveybe (r.anha) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine’ye misafir olarak 
gelen Hıristiyan bir gruba Mescid-i Nebevi’nin bir 
köşesinde kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade 
etmiştir. 

17) Peygamberimiz (s.a.v)’in bu davranışı O’nun aşağıda 
sahip olduğu özelliklerinden daha çok hangisinin 
içerisinde değerlendirilir? 



a) Hoşgörü   
b) Sabır 
c) İsmet  
d) Tebliğ 

18) Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk eşi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Hz. Ayşe 
b) Hz. Zeynep 
c) Hz. Hatice 
d) Hz. Ümmü Seleme 

19) Peygamberimiz (s.a.v) bir sözünde “iman ettim de ve 
sonra dosdoğru ol” diyerek aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamıştır? 
a) Salih amelin önemini 
b) Allah’a iman etmeyi 
c) İnanç davranış ilişkisini 
d) Yalancılığın kötü olduğunu 

20) Peygamberimiz (s.a.v) sofraya oturduğu zaman eşine, 
“Bu yemekten komşuya da verdin mi?” diye sorması, 
O’nun aşağıda verilen tutumlardan hangisiyle 
ilgili değildir? 
a) Komşularını sevdiği 
b) Yardımsever ve cömert olduğu 
c) Komşuluk haklarına uymaya önem verdiği 
d) Ailesini gözetip kolladığı 

21) Peygamberimiz (s.a.v)’in “Hiçbiriniz, kendisi için arzu 
ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe, gerçekten 
iman etmiş sayılmaz.” sözü öncelikle aşağıda verilen 
güzel huylardan hangisini ifade etmektedir? 
a) Edep ve Hayâ 
b) Vefa ve Doğruluk 
c) Dostluk ve Arkadaşlık 
d) Şefkat ve Merhamet 

Bir gün Peygamberimiz (s.a.v) ashabıyla birlikte 
otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen 
ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin 
Müslüman’a ait olmadığını bir Yahudi cenazesi olduğunu 
söylerler. Peygamberimiz: “Olsun, bir Yahudi de olsa 
insandır.” diyerek cevap verir. 

22) Bu olay Peygamberimiz (s.a.v)’in en çok hangi yönünü 
gösterir? 
a) Sabrı 
b) Cesareti 
c) Sözünde durması 
d) İnsanlara değer vermesi 

23) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’in 
güzel ahlakla ilgili Hadis-i Şeriflerinden biri değildir? 
a) Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. 
b) Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen 

olgun mümin olamaz. 
c) Müminlerin iman yönünden en üstün olanı, ahlakça 

en üstün olanıdır. 
d) Ahlak, insanın huy ve davranışlarıdır. 

Peygamberimiz (s.a.v), davasından vazgeçmesi 
karşılığında ona pek çok şey teklif eden müşriklere şöyle 
cevap vermişti: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime 
verseler yine de yolumdan dönmem.” 

24) Yukarıda anlatılan olay Peygamberimiz (s.a.v)’in 
hangi yönüne işaret eder? 
a) Cesaret ve Kararlılık 
b) Sabır ve Metanet 
c) Hoşgörü ve Merhamet 
d) Hak ve Adalet 

25) Peygamberimiz (s.a.v)’in insanlara karşı tutumuyla 
ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Zengin- fakir ayırımı yapmaz. 
b) Herkese aynı ölçüde değer verirdi. 
c) Tüm insanların eşit olduğunu söylerdi. 
d) Sadece inanan insanlara değer verirdi. 

26) Hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’in bir özelliği değildir? 
a) İleri görüşlü olması 
b) 2 dil bilmesi 
c) Cesaretli olması 
d) Kararlı olması 

27) Hangisi bir hâkimin Peygamberimiz (s.a.v)’i örnek 
alabileceği bir hadisedir? 
a) Cemel vakası 
b) Mekke’nin fethi 
c) Hakem olayı 
d) Hudeybiye anlaşması 

28) Ahir zaman Nebisi (s.a.v) ile beşeriyete sunulan 
“Habl-i Metin” nedir? 
a) Sünnet 
b) Hadis 
c) Kuran-ı Kerim 
d) İbadet 

29) Kur'an-ı Kerim için söylenen “Habl-ı Metîn” 
ifadesinin anlamı nedir?  
a) Tutunacak en sağlam kulp 
b) En fazla ibret alınacak kitap 
c) En faydalı metin 
d) Ferahlamak için en uygun metin 

30) Ebu Cehil ve müşrikler neyi yalanlamaktadırlar? 
a) Allah’ın varlığını 
b) Peygamberimizin sözünü 
c) Allah’ın ayetlerini 
d) Peygamberimizi 

31) Boşluğu tamamlayınız: Peygamberimiz (s.a.v) 
doğmadan önce.......,.. 8 yaşında ise..........kaybetmiştir.  
a) Annesini- babasını  
b) Babasını- annesini  
c) Babasını- dedesini  
d) Dedesini- amcasını 

32) Hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nübüvvetten 
önceki bir özelliği değildir? 
a) Güvenilirliği 
b) Cesareti 
c) Savaşçılığı 
d) Tacirliği 

33) Peygamberimizin kızı Fatıma annemizden olan 
torunlarının isimleri aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Hz. Hasan- Hz. Hüseyin  
b) Hz. Ali- Hz. Ömer  
c) Hz. Kasım – Hz. Abdullah  
d) Hz. Ebu Bekir- Hz. Hüseyin 

34) Mekke halkı Kâbe tamir olunurken Hacer-i Esved’i 
yerine koyma hususunda ihtilafa düştüklerinde kimin 
hakemliğine itirazsız teslim olmuşlardır? 
a) Hz. Ebubekir (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Muhammed (s.a.v) 
d) Hz. Ali (r.a) 

35) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’in 
eşlerinden biridir?  
a) Hz. Âmine 



b) Hz. Hatice  
c) Hz. Ümmü Gülsüm 
d) Hz. Halime 

36) Peygamberimiz (s.a.v)’e vahiy getiren Melek 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) İsrafil (a.s) 
b) Mikail (a.s) 
c) Azrail (a.s) 
d) Cebrail (a.s) 

37) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e ilahi vazife 
“Peygamberlik” hangi mağarada verilmiştir? 
a) Sevr mağarası  
b) Hira mağarası  
c) Hüda mağarası  
d) Nur mağarası 

38) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e peygamberlik kaç 
yaşındayken verilmiştir?  
a) 33  
b) 46  
c) 40  
d) 25 

39) Zengin ve fakiri müsavi olarak görmek 
Peygamberimiz (s.a.v)’in hangi özelliği ile 
açıklanabilir? 
a) Merhameti 
b) Adaleti 
c) Tevazuu 
d) Şefkatliği 

40) Bizans imparatoru Herakliyus’un sorusu üzerine kim 
“O verdiği her sözü tutar” cevabını vermiştir?  
a) Ebu Derda  
b) Ebu Bekir  
c) Ebu Süfyan  
d) Ebu Zer 

41) Aşağıdaki isimlerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'e 
tâbî olmamıştır?  
a) Himyer reîsi Zülkılâ  
b) Habeşistan kralı Necâşî  
c) Yemen ulularından Merakebud  
d) Babil kralı Nabukadnezar 

42) Aşağıdaki kimsesizlerden hangisi İslam ile 
şereflenmemiştir?  
a) Suheyb bin Sinân  
b) Habbâb bin Eret  
c) Ammâr bin Yasir  
d) Velid bin Mûğire 

43) Boşluğu doldurunuz: “Gerçek müminde şu iki haslet 
asla bir araya gelmez. Onlar…….….ve ………..’dır.” 
(Hadis-i Şerif)  
e) Gıybet ve Kötü Ahlak 
f) Cimrilik ve Kötü Ahlak 
g) Cimrilik ve Yalan 
h) Gıybet ve Yalan 
 
Dünyâ neye sâhipse, onun vergisidir hep; 
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi. 
Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet... 
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret. 

44) Yukarıda yer alan Peygamberimiz (s.a.v.)’e yazılmış 
olan şiiri kim kaleme almıştır? 
a) Ali Ulvi Kurucu  
b) Necip Fazıl Kısakürek  
c) Mehmet Akif Ersoy  
d) Osman Yüksel Serdengeçti 

45) Boşluğu doldurunuz: “Şüphesiz benim 
dostlarım.......................’dir” Hadis-i Şerif) 
a) Muhsinler 
b) Muttakiler  
c) Mütevekkiller 
d) Mücahideler 

46) Miraç hâdisesinden sonra müşrikler kime gittikten 
sonra “O, dediyse doğrudur.” cevabını almışlardır?  
a) Hz. Ali (r.a) 
b) Hz. Ebubekir (r.a) 
c) Hz. Ömer (r.a) 
d) Hz. Osman (r.a) 

47) Boşluğu doldurunuz: “................, ayıptan başka bir şey 
getirmez! ……...... ve ............. de girdiği yeri süsler! 
(Hadis-i Şerif)  
a) Yalan-Edep ve Doğru Sözlülük 
b) Gıybet-Hayâ ve Hüsnü Zan 
c) Kaba Söz-Hayâ ve Edep 
d) Doğruluk-Kötü Ahlak ve Sır Saklamak  

48) Aşağıdaki isimlerden hangisi okuduğunuz kitapta 
Peygamberimiz (s.a.v)’in üstün ahlakını 
anlatmamıştır?  
a) Stanlay Lane-Polo  
b) Arthur Doyle  
c) B. Smith  
d) Thomas Carlyle 

49) “O’nun doğuşu, nurun zulmetten sıyrılışıdır.” diyen 
kişi kimdir? 
a) B. Smith 
b) Thomas Carlyle 
c) Stanley Lane Polo 
d) Arthur Gilman 
 
“Ey şanlı Muhammed! Adâlette öyle bir zirveye 
ulaşmışsın ki, kimsenin o seviyeyi aşması bugüne kadar 
mümkün olmamış ve bundan sonrada olmayacaktır!..” 

50) Bütün hukuk sistemlerini tedkik eden ve nihayetinde 
bu itirafı yapmak zorunda kalan kişi kimdir?  
a) La Fontaine  
b) Arthur Gilman  
c) Thomas Carlyle  
d) La Fayette 
 
Yahudilerin safından Yesâr isimli bir çoban 
Peygamberimiz (s.a.v)’e gelip bir süre sohbetten sonra 
İslam'a girdi ve Müslümanlara katılmak istedi. Ancak 
Peygamberimiz ona önce koyunları sahiplere iade 
etmesini daha sonra kendilerine katılması söyledi. 

51) Yukarıda anlatılan hadise ne zaman cereyan etmiştir?  
a) Hayber Savaşı 
b) Benî Nadir Savaşı 
c) Tebük Gazvesi 
d) Mekke'nin Fethi 

52) Boşluğu Doldurunuz: “Allah’ım senden hidayet, 
takva, iffet ve ...................istiyorum” (Hadis-i Şerif) 
a) Salih amel 
b) Helal rızık  
c) Temiz kalp 
d) Gönül zenginliği 

53) Peygamberimiz (s.a.v) hangi tarihte doğmuştur?  
a) 20 Rabîulevvel 630 
b) 12 Rabîulahir 571 
c) 12 Rabîulevvel 571 
d) 20 Rabîulahir 630 



54) Emsalsiz Örnek Şahsiyet kitabının ikinci bölümünün 
başlığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Üsve-i Hasene 
b) Hz. Peygamber’in Yüksek Ahlakı 
c) En Büyük İhtiyaç: Örnek Şahsiyet 
d) Rasulullah’ı Takipte Kalbi Kıvam 

55) Aşağıdakilerden hangisi ikinci bölümün içerisindeki 
başlıklardan değildir? 
a) Allah Resulünün Şecaati 
b) Allah Resulünün Edep ve Hayâsı 
c) Allah Resulünün Yumuşak Huyluluğu 
d) Allah Resulüne Aşk ile Tabi Olmak 

56) Milletimiz vatan müdafaasında bulunan kahraman 
askerlerine hangi ismi vermiştir? 
a) Muhammedcik 
b) Mustafacık 
c) Mehmetçik 
d) Mahmutçuk  

57) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’in 
gözünün nuru kılınmıştır? 
a) Oruç 
b) Zekât 
c) Hac 
d) Namaz 

58) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kendisini zehirlemeye 
çalışan Yahudi kadını affetmesi onun hangi yüksek 
ahlak özelliklerinden biridir? 
a) Cömert olması 
b) Kadınlara iyi muamelesi 
c) Hayvanlara merhamet etmesi 
d) Affedici olması 

59) Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde: 
“Gerçek müminde şu iki haslet bir araya gelmez 
buyurmuştur.” Aşağıdakilerden hangisi bu iki haslet 
(özellik) tir? 
a) Tevazu ve Cömertlik 
b) Edep ve Hayâ 
c) Cimrilik ve Kötü Ahlak 
d) İhlâs ve Takva 

60) Boşluğu doldurunuz: Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in 
buyurduğuna göre “Ne beyazın siyaha ne de siyahın 
beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 
….……iledir.” (Hadis-i Şerif) 
a) Nezaket 
b) Takva 
c) Tevazu 
d) Zühd 

61) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hadis-i Şerifinde 
buyurduğu “iki zayıf kimse aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Köle- yetim 
b) Kadın- köle 
c) Yetim-kadın 
d) Bedevi-köle 

62) İkinci bölümün son başlığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Yıldızlardaki Ölçüler 
b) Allah Resulüne Aşk ile Tabi Olmak 
c) Allah Resulünün Hayvanlara Muamelesi 
d) Allah Resulünün Yetimlere Muamelesi 

63) Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Ya Ayşe! Yarım hurma 
ile de olsa fakirleri geri çevirme. Ey Ayşe! Fakirleri 
sev ve onları kendine yaklaştır ki kıyamet günü Allah 

ta seni kendine yaklaştırsın” buyurmuştur. Bu Hadis-i 
Şerif hangi konu başlığı altında zikredilmiştir? 
a) Allah Resulünün Hayvanlara Muamelesi 
b) Allah Resulünün Yetimlere Muamelesi 
c) Allah Resulünün Şecaati 
d) Allah Resulünün Kadınlara Muamelesi 

64) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v)’in Hadis-i Şerifine göre “dünyanın en fayda 
sağlayan ve en hayırlı varlığıdır”? 
a) Dindar, Saliha kadın 
b) Yetim ve köle erkek 
c) Sabırlı insan 
d) Cömert hayvan  

65) Allah Resulünün cömertliği görerek “Peygamber 
(s.a.v) kalbinden başka hiçbir kalp bu kadar cömert 
olamaz” diyerek şehadet getirip Müslüman olan 
sahabi kimdir? 
a) Üsame b Zeyd 
b) Safvan b Ümeyye 
c) İkrime b. Ebu Cehil 
d) Abdullah b. Sellem 

66) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in “Yâr-i Gâr’i” hangi 
sahabedir? 
a) Hz. Ömer (r.a) 
b) Hz. Ali (r.a) 
c) Hz. Osman (r.a) 
d) Hz. Ebu Bekir (r.a) 

67) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in “Birçok manaları 
birkaç kelimede toplayıp söylemesi” anlamına gelen 
özelliğin ismi hangisidir? 
a) Gavâmıu’l Kebir 
b) Cevâmiu’l Kelim 
c) Gavâidu’l Cebbâr 
d) Cevâmiu’l Ekber 

68) Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisini öldürmek için 
bekleyen kişiler arasında hangi sureden iki ayet 
okuyarak korkusuzca geçip gitmiştir? 
a) A’raf Sûresi 
b) Yasin Sûresi 
c) Hucurat Sûresi  
d) Fatiha Sûresi 

69) Mısır fatihi ünvanı ile tarihe geçen sahabi kimdir?  
a) Ubey b. Ka'b (r.a) 
b) Amr b. As (r.a) 
c) Muaz b. Cebel (r.a) 
d) Zeyd b. Sabit (r.a) 

70) Bu yüz asla yalan söylemez deyip Müslüman olan 
sahabe kimdir? 
a) Bilal-i Habeşi (r.a) 
b) Ammar b. Yasir (r.a) 
c) Abdullah b. Selam (r.a) 
d) Ebu Zer El Gıfari (ra.) 

71) Müezzinlerin Piri makamı ile tanınan sahabe kimdir? 
a) Bilal-i Habeşi  
b) Hz. Ali 
c) Ebu Zer 
d) Abdullah Bin Selam 

72) Bilal-i Habeşi hazretleri nerede vefat etmiştir?  
a) Şam  
b) Mısır  
c) Dımaşk  
d) Cezayir 



73) Peygamberimiz (s.a.v)’in Yemene vali olarak 
gönderirken Medine’nin dışına kadar uğurladığı 
sahabi kimdir? 
a) Übey bin Ka’b (r.a) 
b) Mus’ab bin Umeyr (r.a) 
c) Abdullah bin Cafer (r.a) 
d) Muaz bin Cebel (r.a) 

74) Peygamberimiz (s.a.v)’in dört kişinin taşıyabildiği ve 
ashabına yemek ikram ettiği kabın ismi 
Aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sirval  
b) Kalansuve  
c) Garrâ  
d) Huff 

75) Savaş bütün şiddetiyle devam ederken bazen biz 
Peygamber (s.a.v.)'in arkasına sığınıyorduk hepimizin 
en cesuru o idi düşman saflarına en yakın o 
bulunurdu. Bu olay hangi savaşta gerçekleşmiştir? 
a) Bedir  
b) Hendek 
c) Uhud 
d) Tebük  

76) “Ben, dünyaya beddua etmek için gönderilmedim, ben 
bir Rahmet Peygamberiyim.” Hadis-i Şerif’ten ne 
anlamalıyız? 
a) Yardım severlik  
b) Sabır  
c) Fedakârlık  
d) Şefkat 

77) Uhud savaşında Hz. Hamza’nın ciğerini hırsından 
ısıran ve Mekke fethinden sonra Müslüman olan ve 
Peygamberimiz (s.a.v.)'in affettiği kişi kimdir? 
a) Ebu Süfyan 
b) Hind bint Utbe 
c) Vahşî bin Harb 
d) İkrime bin Ebu Cehil 

78) Boşluğu doldurunuz: Cebrail (a.s) bana ……...a/e 
iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse 
……….a/e mirasçı kılacak zannettim. (Hadis-i Şerif)  
a) Arkadaş  
b) Sütkardeş 
c) Komşu  
d) Akraba 

79) Boşluğu doldurunuz:  “Ya Aişe ..............ile de olsa 
fakirleri geri çevirme. Ey Aişe! Fakirleri sev ve onları 
kendine yaklaştır ki kıyamet günü Allah da seni 
yaklaşırsın.” (Hadis-i Şerif) 
a) Yarım hurmayla  
b) Yarım ölçek buğdayla 
c) Yarım ölçek arpayla 
d) Yarım ölçek üzüm  

80) “Namaza, özellikle namaza dikkat ediniz. Elinizin 
altından bulunanlar hakkında Allah'tan korkunuz.” 
Hadis-i Şerif’te elinizin altındakilerden maksat ne 
değildir? 
a) Mal-Mülk  
b) Cariye ve Eş 
c) Ana-Baba 
d) Çoluk-Çocuk 

81) Boşluğu doldurunuz: “Ey Rabbim Beni .............. bir 
insan olarak yaşat; bana ......... bir insan olarak ölüm 
nasip et; beni.........larla/erla dirilt” (Hadis-i Şerif) 
a) Fakir 
b) Salih 
c) Sadık 

d) Cömert 

82) “Ya Rabbi! Sakıf Kabilesi’ne hidayet nasib eyle! 
Onları bize gönder.” Duası sonrasında Medine’ye 
gelip Müslüman olan halk kimdir? 
a) Habeşistan Halkı 
b) Yemen Halkı 
c) Taif Halkı 
d) Mekke Halkı 

83) Peygamberimiz (s.a.v) hangi fetihten sonra galip 
olduğu halde beldeye büyük bir tevazu ile devesi 
üzerinde secde ederek girmiştir?  
a) Mekke  
b) Medine 
c) Habeşistan 
d) Mısır 

84) Mekke’nin Fethi sonrasında Yemene kaçan, karısı 
bağışlaması için Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e 
getirdiği zaman Peygamberimizin “Ey göçmen süvari, 
hoş geldin” diye memnuniyetle karşıladığı kişi 
kimdir? 
a) Ebu Cehil 
b) Hebbar b. Esved 
c) İkrime b. Ebu Cehil 
d) Ümeyye b. Halef 

85) Allah Resulünün kendisine sihir yapıp hastalanmasını 
vahiy yoluyla öğrendiği kişi kimdir? 
a) Hind 
b) Ukbe b. Ebî Muayt 
c) Lebid 
d) As b. Vail 

86) Geçmiş mazisinde alınıp satılan, Müslüman olduktan 
sonra izzet ve şeref sahibi haline gelen İspanya fatihi 
olarak bilinen kişi kimdir? 
a) Halid bin Velid 
b) Ömer b. Abdülaziz 
c) Tarık b. Ziyad 
d) Zeyd b. Harise 

87) Uhud Savaşında iki oğlunu, kocasını, babasını ve 
kardeşini şehid verdiği halde Peygamber Efendimizin 
ölüm haberini araştıran hanım sahabe kimdir? 
a) Hz. Ümmü Eymen 
b) Hz. Zeynep 
c) Hz. Sümeyra Hatun 
d) Hz. Fatıma 

Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş 
Bir veliye bende olmak cümleden a’la imiş!.. 

88) Allah ve Resulünün dostlarına yaklaşabilmenin 
hasretini dile getiren padişah kimdir? 
a) Yavuz Sultan Selim Han 
b) Kanuni Sultan Süleyman 
c) Fatih Sultan Mehmet 
d) 2. Abdülhamid Han 

89) “Bir acep nur kim güneş pervanesi!..” diyerek, 
güneşin dahi O’nun etrafında pervane olduğunu ifade 
eden kişi kimdir?  
a) Süleyman Çelebi  
b) 1. Mahmut  
c) Muhibbi  
d) Gazali 

90) Kitabın kapağında Emsalsiz Örnek Şahsiyet yazısının 
üzerinde bulunan simge nedir? 
a) Peygamberimizin Mührü 
b) Osmanlı Tuğrası 



c) İslam Sancağı 
d) Simge yok 

91) Kitabın birinci bölümü nasıl başlamaktadır?  
a) Onu ne kadar seviyoruz? 
b) Hazreti Peygamber’in Yüksek Ahlakı/ Yıldızlardaki 

Ölçüler 
c) Rasullulah’ı Takipte Kalbi Kıvam 
d) Emsalsiz Örnek Şahsiyet/Üsve-i Hasene 

92) Kitabın sayfa sayısı kaçtır?  
a) 206 
b) 207 
c) 208 
d) 209 

93) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kızı Hz. Zeyneb’i 
hicret ederken mızrağı ile vurarak deveden iten ve bu 
sebeple çocuğunun düşmesine sebep olan daha sonra 
da Müslüman olan sahabe kimdir? 
a) Berâ b. Âzib 
b) Âmir b. Füheyre 
c) Hebbar b. Esved 
d) İkrime b. Ebu Cehil 

94) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) köleliğe son vermiş, 
onların hürriyete kavuşmalarını teşvik ve terviç 
etmiştir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi daha 
önce köle değildi? 
a) Hz. Bilal-i Habeşi (r.a) 
b) Hz. Zeyd Bin Harise (r.a) 
c) Hz. Tarık Bin Ziyad (r.a) 
d) Hz. Mus’ab b. Umeyr (r.a) 

95) Allah’a dua ve münacatları ile mümtaz olan 
peygamber kimdir? 
a) Hz. Nuh (a.s) 
b) Hz. İdris (a.s) 
c) Hz. Musa (a.s) 
d) Hz. Dâvûd (a.s) 

96) Cahiliye devrinde kız çocukları gömülürken 
Peygamber Efendimiz (s.a.v) omzunda kimi 
taşımıştır?  
a) Oğlunu 
b) Yeğenini  
c) Kızını 
d) Torununu 

97) Peygamberimiz (s.a.v) bir gün yolda yüzü dağlanmış 
bir merkep gördü ve üzüldü. Peygamberimizin bu 
hâdisede en çok öne çıkan özelliği nedir?  
a) Acıma sahibi olması 
b) Şefkat ve Merhametli olması 
c) Hayâ sahibi olması 
d) Üzüntülü olması 

98) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in tebliğinden sonra, 
belagat, fesâhat, şiir ve edebiyat gibi yarışlar tarihe 
karışarak Kâbe’nin duvarında asılı şiiri kız kardeşi 
tarafından indirilen şair kimdir? 
a) İmru’ul-Kays 
b) Amr b. Gülsüm 
c)  Haris b. Hiliza 
d) Antara 

99) “Andolsun ki, sizden Allah’a ve ahiret gününe 
kavuşacağını uman ve Allah’ı çok zikredenler için 
Râsulallah’ta üsve-i hasene vadır.”   Ayet-i Kerim’e 
hangi Sûrenin kaçıncı ayetinde geçmektedir? 
a) El-Kalem, 4 
b) El-Ahzap, 21   
c) Es-Sâd, 86  

d) El-Hûd, 86  

100) Kitapta geçen “ümmi insan” kavramını aşağıdaki 
tanımlardan hangisi açıklar?  
a) Ders almamış  
b) Öksüz 
c) Yetim  
d) Günahsız   

101) Peygamberimiz (s.a.v)’in vefatından sonra “Ya 
Rabbi artık gözlerimi ama kıl ben her şeyden çok 
sevdiğim Peygamberimden sonra artık dünyada bir 
şey görmeyeyim” deyip ama olan sahabe kimdir? 
a) Hz. Abdullah b. Ümmü Mektum (r.a) 
b) Hz. Zeyd b. Harise (r.a) 
c) Hz. Abdullah bin Zeyd (r.a) 
d) Hz. Zeyd bin Sabit (r.a) 

102) “Allah ve Melekleri Peygambere çokça salat 
ederler. Ey Müminler sizde ona çokça salavat getirin 
ve tam bir teslimiyetle selam verin” Ayet-i Kerim’e 
hangi Sûrede geçmektedir? 
a) Muhammed Sûresi 
b) Ahzab Sûresi 
c) Haşr Sûresi 
d) Beled Sûresi 

“Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Rasulallah.  
Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Rasulallah…” 

103) Peygamberimiz (s.a.v)’e muhabbetle yazılan bu 
şiir kime aittir? 
a) Aziz Mahmut Hüdayi 
b) Nabi 
c) Şeyh Galip 
d) Şazi 

104) Medine’de devrin halifesi Ebu Cafer Mansur’a 
yüksek sesle konuşunca: “Ya halife bu mekânda sesini 
kıs Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in 
huzurunda yüksek sesle konuşma” diye kişi kimdir? 
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife (r.a) 
b) İmam-ı Malik (r.a) 
c) İmam-ı Muhammed (r.a) 
d) İmam-ı Şafii (r.a) 

105) Peygamber Efendimiz ( s.a.v )’in, bizlere miras 
olarak bıraktığı dünya ve ahiret reçetesi nedir?  
a) Namaz  
b) Takvâ 
c) Kur’ân ve Sünnet 
d) Edep ve Hayâ  

106) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e, sırtında yaşlı 
babasını iman etmesi için getiren sahabi kimdir?  
a) Hz. Said b. Zeyd (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Ebû Bekir (r.a) 
d) Hz. Sad b. Ebi Vakkas (r.a) 

107) Yâr-i Gâr’i ne demektir? 
a) Samimi Arkadaş 
b) Güvenilir Komşu 
c) Kervan Yoldaşı 
d) Mağara Dostu 

108) Farâbî’nin kaleme aldığı asr-ı saâdet modelinin 
yanında sönük kalan ideâl toplum projesi kitabının 
adı nedir?  
a) Medînetü'l-Fâzıla  
b) Divan-ı Kebîr  
c) Siyasetnâme  
d) Mişkatü'l-Envar  



109) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in doğumuna 
sevinerek cariyesi Süveybe’yi azâd etmesi sebebiyle, 
sadece pazartesi günleri azabı hafifleyen kişi kimdir? 
a) Ebu Leheb 
b) Ebu Cehil 
c) İkrime  
d) Hebbar b. Esved 

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim  
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim” 

110) Yukarıda ki ifadeler kime aittir?  
a) Şeyh Galip  
b) İmam-ı Azam Ebu Hanife  
c) Gazzali  
d) Numan bin Sabit  

111) Boşluğu doldurunuz: “Allah’ ı sevmenin alameti, 
Allah’ ı zikretmeyi .............tır/tir.” (Hadis-i Şerif) 
a) Söylemek 
b) Okumak 
c) Sevmek 
d) Aramak 

112) Peygamberimiz (s.a.v) zamanın da ki İslam’ı 
yaymak için sahabe hangi ülke, şehir ve bölgeye 
gitmişlerdir? 
a) İran, Irak, Suriye  
b) Çin, Semerkant, Endülüs  
c) Özbekistan, Kazakistan, Pakistan  
d) Cezayir, Tunus, Türkiye 

113) 63 yaşında vefat eden Peygamber aşkı ve 
muhabbeti sebebiyle bu yaşa geldiğinden vefat 
edinceye kadar on yıl mezar gibi bir yer yaptırıp orda 
kalan yeryüzünde dolaşmaya veda eden büyük Allah 
dostu ve peygamber aşığı kimdir? 
a) Veysel Karânî 
b) Seyyid Ahmed Yesevi  
c) Niyâzî’i Mısrî 
d) Câfer-i Sâdık 

114) Kalbin zikir ile tatmin olması kalpte hangi 
değişikliğe yok açmaz? 
a) Kalbin hastalıkları iyileşir. 
b) Kalbin kiri pası temizlenir. 
c) Kalp nur ile dolar. 
d) Kalp fucür ile dolar. 

115) Boşluğu doldurunuz: “Ümmetim içinden beni en 
çok sevenlerin bir kısmı ………… arasından 
çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve 
ailelerini feda etmeye can atarlar.” (Hadis-i Şerif) 
a) Türkler 
b) Benden sonra gelenler 
c) Araplar 
d) Mutasavvıflar 

116) Ölmeden evvel ölmek nasıl mümkün olabilir? 
a) Allah’ın Şeriatına tabi olmakla 
b) Namaz kılmakla 
c) Allah ile kulun arasındaki hakikat perdelerinin 

aralanmasıyla 
d) Peygamberimizin hayatını bol bol okumakla 

117) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ayağının toprağı 
olmak ne anlama gelir? 
a) Ona aşk ile bağlı olmak ve sünnetine uymak 
b) Sahabenin hayatını okumak 
c) Peygamberimizin Hadislerini okumak 
d) Peygamberimizin yürüdüğü yoldan yürümemek 

118) Hangisi sahabenin özelliklerinden değildir? 

a) Diğergamlık 
b) Adalet 
c) Kalbi fücur nuru ile dolu  
d) Gani gönüllülük 

119) Peygamberimiz (s.a.v)’in vefatı esnasında İslam 
Devleti hangi devletlerle savaş halindeydi? 
a) Bizans ve İran 
b) İsrail ve Habeşistan 
c) Göktürk ve Bizans 
d) İran ve Habeşistan 

Can atar her gece Rûhu-l Kudüs ihrama girip, Harem-i 
Muhterem-i kûyuna mihmân olarak… 

120) Bu veciz sözde Ruhu-l Kudüs ve Harem-i 
Muhterem diye bahsedilen kimdir? 
a) Cebrail/Allah 
b) Hz Peygamber/Allah 
c) Cebrail/Hz. Peygamber 
d) Allah/Cebrail 

121) Medine’de kurulan İslam Devleti yaklaşık kaç 
aileden müteşekkildi? 
a) 100 
b) 1350 
c) 400 
d) 3400 

122) “Ey Allah’ımız Ahir zamanda çıkarmayı vaad 
ettiğin o ümmi Peygamber hakkı için Senden bizi 
muzaffer kılmanı diliyoruz” şeklinde dua eden ve 
Gatafan kabilesini mağlup eden ama buna rağmen 
Peygamberimiz (s.a.v)’e inanmayan topluluk 
hangisidir? 
a) Hayber Yahudileri 
b) Habeş Putperestleri 
c) Taif Topluluğu 
d) Kureyş Putperestleri 

123) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bir sefer 
esnasında nöbetçi olarak bıraktığı Abbad neden 
düşman tarafından yediği ilk okta gelip komutana 
haber vermemiştir de iki ve üçüncü oktan sonra ancak 
gelip haber verebilmiştir? 
a) Namaz kılmaktadır ve namazını bozmaktansa ölmeyi 

yeğlemesinden dolayı 
b) Peygamberimizin sözünü kesmek istememiştir 
c) Allah’ı zikrederken öyle büyük zevk almıştır ki acıyı 

hissetmemiştir 
d) Atılan ilk okta uyumaktadır ve ayılamamıştır 

Tecellâ-yı cemâlinden habibim nev-bahâr âteş’ 
Gül âteş, bülbül âteş, sünbül âteş, hâk ü hâr âteş!   

124) Yukarıdaki dizeler kime aittir? 
a) Yaman Dede 
b) Nâbi 
c) M. Esad Erbili 
d) Fuzuli  

125) Allah Teâlâ’nın Peygamberimiz (s.a.v)’e bahşettiği 
en büyük mucize nedir? 
a) Habîbullâh olması 
b) Son peygamber olması 
c) Ümmetine şefaat hakkı verilmesi 
d) Kur’ân-ı Kerîm 

126) Teganni ne demektir? 
a) Büyüklenme, kibir gösterme 
b) Görünme, belirme 
c) Makamla okuma, şarkı söyleme 
d) Bir tarafa meyil etme 



127) Kitabın kapak hattı kime aittir? 
a) Hasan Çelebi 
b) Hamid Aytaç 
c) Ali Hüsrevoğlu 
d) Ahmed Karahisârî 

128) Yüce Rabbimiz Tevbe Sûresi 128. Ayet-i 
Kerime’de Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz'in biz 
ümmetine olan düşkünlüğünü ve merhametini hangi 
iki sıfatla bildirmiştir?  
a) Raûf ve Rahîm  
b) Emîn ve Muhsîn  
c) Raûf ve Muhsîn  
d) Rahîm ve Emîn 

129) Allah’ın kitabına ve Varlık Nûru’nun (s.a.v) 
Sünnet-i Seniyye’sine “hulûs-i kalb” ile 
yakınlaşabilmek hangi anlama gelmektedir? 
a) Bütün emirlere tam olarak uymak  
b) Gönülden ve samimî bir şekilde bağlanmak  
c) Dinin emirlerini sorgulamamak  
d) Herkesten daha iyi anlamak  

130) “Alâ-yi İlliyyîn ile Esfel-i Sâfilîn” sırasıyla hangi 
anlamlara gelmektedir?  
a) Yücelerin en yücesi- aşağıların aşağısı  
b) İyilerin en iyisi- kötülerin kötüsü  
c) Güzellerin en güzeli- çirkinlerin çirkini  
d) Güçlülerin en güçlüsü- zayıfların zayıfı  

 
İltifâtından uzak düşmesi eyvâh, eyvâh;  
İki dünyada yeter gâfile hüsran olarak 

131) Peygamberimiz (s.a.v)’in muhabbetinden uzak 
kalanlara uyarı olarak yazılan bu dizeler hangi 
şairimize aittir?  
a) Yahya Kemâl Beyatlı  
b) Necip Fazıl Kısakürek  
c) Bakî  
d) Kemâl Edip Kürkçüoğlu 

132) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kalacağı mağarayı 
temizlemek için elbisesini parçalayan sahabe kimdir?  
a) Hz. Ebubekir (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Osman (r.a) 
d) Hz. Ali (r.a) 

133) “-Yâ Rasûlallâh, onlar size şu ağır zulmü revâ 
görüyorlar... Siz hâlâ onlara duâ mı ediyorsunuz?” 
diyen sahabe kimdir?  
a) Hz. Ömer bin Hattap (r.a) 
b) Hz. Ebubekir-i Sıddık (r.a) 
c) Hz. Zeyd bin Harise (r.a) 
d) Hz. Zeyd bin Sabit (r.a) 

134) “-Ya Rasûlallah! Müşriklerin arkanızdan 
yetişebileceklerini düşünüyor arkadan yürüyorum, 
ileride pusu kurmuş olabilecekleri aklıma gelince de 
hemen öne geçiyorum!” diyerek Peygamber 
Efendimizi korumaya çalışan halife kimdir?  
a) Hz. Ebubekir (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Osman (r.a) 
d) Hz. Ali (r.a) 

135) Sahabi efendilerimizin ahlâkî olarak Peygamber 
Efendimiz (s.a.v)’e benzemelerini tabîr ederken 
kullanılan “in’ikâs” kelimesi hangi anlama 
gelmektedir? 
a) Birleşme  
b) Başkasını düşünme  
c) Kırılma  

d) Yansıma 

136) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sahabelerine 
öğrettiği en üstün ve gerekli ilimlerden biri olan 
“akrabiyetin tahsili” neyi ifade etmektedir?  
a) Allah’a doğru ibadet etme  
b) Allah’ın haram ve yasaklarından kaçınma  
c) Allah’ın emirlerini zamanında yerine getirme  
d) Allah’a yaklaşma ve onu kalpte tanıma  

137) Aşağıdakilerden hangisi İslâm devletinin 
kuruluşundan on yıl geçtikten sonra hudutları 
içerisinde olan topraklar arasında değildir?  
a) Mekke  
b) Irak  
c) İran  
d) Filistin  

138) Sahabi efendilerimizin şartlar ne olursa olsun 
taviz vermedikleri “riyâzat” hâli ne anlama 
gelmektedir?  
a) Aşırılıktan kaçınarak nefsi her daim terbiye altında 

tutmak  
b) Gece gündüz demeden ibadetle meşgul olmak  
c) Her durumda kardeşini kendinden efdâl bilmek  
d) Birlik ve beraberlik içerisinden hareket etmek  

139) Zevklerinin ve dünyanın esiri olan insanlarda 
bulunan, nefsin en aşağı mertebesi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a) Nefs-i levvâme  
b) Nefs-i emmâre  
c) Nefs-i mülheme  
d) Nefs-i radiye  

140) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukuku 
metodolojisinin en önemli simâlarından birisidir?  
a) Kaddafî  
b) Karadavî  
c) Konevî  
d) Karâfî  

141) Her bir mü’minin çevresindekilere irşâd vazifesini 
yerine getirmek için yapması gereken en önemli 
işlerden bir tanesi nedir?  
a) Ramazan-ı şerifte itikâfa girerek herkese örnek olmak  
b) Her gece istisnasız teheccüd namazı kılmak  
c) Emr’i bî’l-mâruf ve nehy ani’l-münker yapmak 
d) Kimseyi kırmamak için yapılan yanlışları göz ardı 

etmek 

142) “Emr-i bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker” ne 
anlama gelir? 
a) Kötülük yapıp, iyilikten men etmek 
b) İyilik ve kötülük emretmek 
c) İyiliği emredip, kötülükten men etmek  
d) Yardım etmeyi sevmek ve azaptan men etmek 

“Ey iman edenler. Allah sizi emniyet içinde tutsun, sizi 
gözetsin, sizi yüceltsin, size yol göstersin sizi kendi 
emniyetine alsın, sizleri her türlü talihsizlikten sakındırsın 
ve dininizi sizler için korusun.” 

143) Hadis-i Şerif’ten Peygamberimiz (s.a.v)’in 
müminlere karşı hangi özelliklerini görürüz? 
a) Şefkat ve merhamet 
b) Şefkat ve Lütuf 
c) Eminlik ve doğru söz 
d) Bencillik 

144) “İnsan-ı Kâmil” ne demektir?  
a) Bir târikattaki en üstün vasıflı zattır.  
b) İslâm’ın hedeflediği ideal insandır.  
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c) Kaza namazı olmayan müslümandır.  
d) Mütevazı bir hayat süren zengindir. 

145) Muhammed Sûresi 33. Ayet-i Kerime’ye göre 
salih amellerimizi boşa çıkaracak olan en önemli şey 
denir?  
a) Allah’a ve resulüne itaat etmemek  
b) Allah’a yeterince ibadet etmemek  
c) Oruçlu iken kavga etmek  
d) Namazda sağa sola bakmak 

146) Hangi Sahabe efendimizin annesi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v)’i bir süredir görmeye gitmediği için 
kendisine kızmış ve hemen yanına gidip dua istemesini 
tembihlemiştir? 
a) Hz. Huzeyfe (r.a)  
b) Hz. Bilal (r.a)  
c) Hz. Sa'd (r.a)  
d) Hz. Zübeyir (r.a) 

147) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, ashâbdan Übey 
bin Kâ’b’ın “Duaya ayırdığım zamanın hepsinde 
yapsam nasıl olur?” demesi üzerine “O takdirde Allah 
(c.c) bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını 
bağışlar.” buyurduğu amel nedir?  
a) Mü'min kardeşine dua etmek  
b) Allah'tan hayırlısını istemek  
c) Bolca istiğfar çekmek  
d) Salevât-ı Şerîfe getirmek 

148) Vahiy terbiyesi ne ile mümkündür?  
a) Dini kitaplar ile  
b) Salih/saliha insanlar ile  
c) Çok namaz kılarak  
d) Peygamberlerin tebliğ ve irşadı ile  

149) Peygamberimiz (s.a.v) hakkında hangileri 
doğrudur?  
a) İslam’dan önce de insanlar O’nu (s.a.v) güvenilir 

insan diye anardı.  
b) Doğumundan vefatına kadar insanoğlunun kurtuluşu 

için cefalar çekmiştir.  
c) Ümmetine olan muhabbeti, bir annenin evladına olan 

muhabbetinden daha fazladır.  
d) Hepsi 

150) Hakk’a muhabbet ve yakınlığın sermayesini teşkil 
eden Kelime-i Tevhid’in manası nedir? 
a) Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed O’nun 

elçisidir. 
b) Allah’tan başka ilah yoktur. 
c) Hz. Muhammed resuldür. 
d) Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed kuldur. 

Allah’ın Resulü (s.a.v)’i seven kişi;  
1- O’nu (s.a.v) çokça anlatır.  
2- Sünnete göre yaşamaya çalışır.  
3- O’nu (s.a.v) taklid etmeye çalışır.  

151) Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?  
a) 1 ve 2  
b) Yalnız 2  
c) Hiçbiri  
d) Hepsi 

152) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i sevmekte ölçü 
nedir?  
a) O’na (s.a.v) tapmak 
b) Diğer Peygamberleri reddetmek  
c) Sünneti dinin farzlarından olmadığı için 

önemsizleştirmek 
d) Kendi canımızdan daha çok sevmek 

153) İnsanın akıl ve idrak bakımından hayvandan da 
aşağı bir seviyeye inmesine ne denir?  
a) Arş-ı Ala  
b) Esfeli Safilin  
c) Bel Hüm Edal  
d) Arz-ı Ala 

Nice balık vardır ki, su içinde her şeyden eminken boğazın 
hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur.  

154) Yukarıdaki sözleri kime aittir?  
a) Hasan el Benna  
b) Gazali  
c) Farabi  
d) Mevlana  

155) Kâbe’nin yerini ilk ibadethane olarak 
belirleyenler kimlerdir?  
a) Hz. Âdem ve Hz. Havva  
b) Hz. Muhammet ve Hz. Hatice 
c) Hz. İbrahim ve Hz. İsmail  
d) Hz. Yakub ve Hz. Yusuf 

156) Gönderilen en büyük mucize hangisidir?  
a) Kur’ân-ı Kerim  
b) Peygamberler  
c) Melekler  
d) İnsanlar 

157) Peygamberimiz (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’in mucizesi 
ile meydana getirdiği topluluğun ismi nedir?  
a) Haşimoğulları Topluluğu  
b) Kureş Topluluğu  
c) Asr-ı Saadet Topluluğu  
d) Medine Topluluğu 

158) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in “Onun malından 
faydalandığım kadar başka hiçbir kimsenin malından 
faydalanmadım...” dediği sahabi kimdir?  
a) Hz. Ebubekir (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Osman (r.a) 
d) Hz. Ali (r.a) 

159) Allah ve Resul’ü (s.a.v)’in baş düşmanı kimdir?  
a) Ebu Cehil  
b) Ebu Leheb  
c) Ebu Talib  
d) Abdülmuttalip  

Allah, birisinin perdesini yırtmak, ayıbını ortaya dökmek 
isterse, onun gönlüne, temiz kişileri kınama isteği verir.  

160) Yukarıdaki ifade kime aittir?  
a) Mevlana  
b) Hz. Ebubekir  
c) Hz. Ömer  
d) İmam-ı Şafii 

161) İnsanı insan yapan nedir? 
a) İlâhî terbiye  
b) Akli düşünce  
c) Okuyup yazabilmesi  
d) Kendi yolunu kendi çizmesi 

162) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i anlatması 
istenilince “- Gönderilen, gönderenin kadrince olur” 
diyen sahabe kimdir? 
a) Halid bin Velid  
b) Varaka bin Neyfel  
c) Selman-ı Farisi  
d) Ömer bin Hattab 



163)  “-Yà Rasûlallâh! Sen bana canımın dışında her 
şeyden daha sevgilisin!” diyerek Peygamberimiz 
(s.a.v)’e olan muhabbetini ifade eden, onun bu sözüne 
karşılık Peygamber Efendimiz:  “-Hayır, canımı 
kudret elinde tutan Alláh’a yemin ederim ki ben sana 
canından da sevgili oluncaya kadar hakiki îmân etmiş 
sayılmazsın!” dediği sahabe kimdir?  
a) Hz. Ebubekir (r.a) 
b) Hz. Ömer (r.a) 
c) Hz. Osman (r.a) 
d) Hz. Ali (r.a) 

Dünyamızı aydınlatan güneşi çekiştirmek, onda kusur 
aramak; Benim iki gözümde kördür, karanlıktır, çipildir 
diyerek kendini çekiştirmek ve kendini kötülemektir.  

164) Yukarıdaki Sözler kime aittir?  
a) Mevlana  
b) Muhibbi  
c) Farabi  
d) Gazali  

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,  
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl? ! 

165) Yukarıdaki sözler kime aittir?  
a) Yavuz Sultan Selim  
b) Bezm-i Âlem Valide Sultan  
c) Ebu Cafer Mansur  
d) Seyyid Ahmed Yesevi  

166) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nasıl karpuz 
yediğini bilmediği için ömrü boyunca karpuz yemeyen 
zat kimdir?  
a) İmam-ı Gazali  
b) İmam-ı Şafii  
c) İmam-ı Azam  
d) İmam-ı Nevevi 

167) Dünya-ahiret dengesi nasıl sağlanır?  
a) Fani lezzetlere kapılarak  
b) Âleme geliş nedenini unutarak  
c) Helallerin ölçüsünü kaçırmayarak  
d) Haramlardan sakınmayarak 

168) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
a) Her Peygamberin etrafa nam salmış, baskın bir güzel 

huyu vardır.  
b) Peygamberler insanüstü özelliklere sahiptirler.  
c) Her Peygamber kavmi tarafından hemen kabul 

görmüştür.  
d) Kadın Peygamberler de vardır.  

169) Peygamberimiz (s.a.v) ile ilgili hangileri 
doğrudur?  
a) Melekler de O’na (s.a.v) salat ve selam eder.  
b) Bütün insanlığa gönderilmiştir.  
c) Âlemlere rahmettir.  
d) Hepsi. 

170) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ayakları altına 
serilen dünya nimetlerine hiçbir zaman iltifat etmeyip 
eski yaşantısına devam etmesi onun hangi özelliğinden 
dolayıdır? 
a) İleri görüşlülüğü 
b) Mütevazılığı 
c) İyi niyeti 
d) Ağırbaşlılığı 

171) “Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyşten 
güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun 
yetimiyim” sözleri Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in 
hangi özelliğini yansıtır? 

a) Merhameti 
b) Takvası 
c) Edep ve Hayâsı 
d) Tevazuu 

172) “Onlar iki âlemin de (dünya ve ahiret) bahtiyar 
kullarıdır.” denilen kişiler kimlerdir? 
a) Hocalar 
b) İmamlar 
c) Arifler 
d) Sadıklar 

173) “İnsanı insan yapan eğitim” aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Ahlaki terbiye 
b) İlahi terbiye 
c) İnsani terbiye 
d) Hayvani terbiye 

174) Eserde “terbiye olmamış nefs” neye 
benzetilmiştir? 
a) Kediye düşkün bir köpeğe 
b) Köpeğe düşkün bir kediye  
c) Fareye düşkün bir kediye 
d) Kediye düşkün bir fareye 

175) Boşluğu doldurunuz: “Bedenine yağlı ballı şeyleri 
az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen kimse, 
sonunda ................arzulara düşüyor ve rezil olup 
gidiyor.” 
a) Ahlaki 
b) Vicdani 
c) Feyizli 
d) Nefsani 

“Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve 
ruhi gıdalar sun da, gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin.” 

176) Yukarıdaki söz kime aittir? 
a) Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 
b) Osman Nuri Topbaş 
c) Hz. Mevlana 
d) Necip Fazıl Kısakürek 

177) Rivayetlere göre toplam kaç peygamber vardır? 
a) 100.000 
b) 154.000 Küsür 
c) 124.000 Küsür 
d) 204.000  

178) Boşluğu doldurunuz: “İnsan ömrü, iç ve dış 
alemde devamlı olarak .............. ve............mücadelesi 
ile geçer. Çünkü ikisi de insan yapısında hüküm 
sürmek ister.” 
a) Ahlak ve terbiyenin       
b) Hayır ve şerrin 
c) Sabır ve şükrün 
d) Gıybet ve kibrin 

179) Kitapta geçen örneğe göre Hülagu, Bağdat'a girip 
Dicle suların da kaç masum kişiyi öldürdü?  
a) 400.000 
b) 300.000 
c) 500.000 
d) 450.000  

180) Kitapta “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Hadis-i 
Şerif’i aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir. 
a) Pisagor Teoremi 
b) Doopler Kanunu 
c) Birleşik Kaplar Kanunu 
d) Dalton Kanunları 



181) Boşlukları doldurunuz: “Nihayet oraya geldikleri 
zaman ................ , ………… ve ……….. işledikleri şeye 
karşı şahitlik edeceklerdir.” (Fussilet Sûresi 20. Ayet) 
a) Derileri/Ağızları/Ayakları 
b) Kulakları/Burunları/Boğazları 
c) Kulakları/Gözleri/Derileri 
d) Ağızları/Gözleri/Elleri 

182) Müteâl kelimesinin anlamı nedir? 
a) Çok güzel olan 
b) Tahmin gücü yüksek olan 
c) Hayal ve idrakine imkân bulunmayan 
d) Bütün kötülüklerden münezzeh olan  

183) Boşluğu doldurunuz: “Cinlerin ve insanların 
….……hariç yer ile gök arasındaki her şey benim 
Allah’ın Resulü olduğumu bilir.” (Hadis-i Şerif) 
a) Mutluları 
b) Asileri 
c) Günahkârları 
d) Müslümanları 

184) Kulu Allah’a muhabbet deryasına götürecek 
yegâne Rahmet ve Merhamet pınarı nedir? 
a) Kur’an-ı Kerim 
b) İslamiyet 
c) Melekler 
d) Peygamber Efendimiz (s.a.v) 

185) İrşad ne demektir? 
a) Düşünmek 
b) Doğru yola çağırmak 
c) Engellemek 
d) Üstün olmak 

186) Hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in üstün 
ahlakından değildir? 
a) Adaletli olması 
b) Yaşlılara hürmet etmesi 
c) Hanımlarına kötü davranması 
d) Çocukları sevmesi 

187) İlk insan ve ilk peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa (a.s) 
b) Hz. Üzeyr (a.s) 
c) Hz. Âdem (a.s) 
d) Hz. Muhammed (s.a.v) 

188) Sahabe nedir? 
a) Peygamberimizin ailesi 
b) Peygamberimizin torunları 
c) Peygamberimizi görüp ona iman edenler 
d) Peygamberimizden sonra dünyaya gelenler 

189) Asr-ı saadet hangi zaman dilimidir? 
a) Peygamberimizin hayatta olduğu yıllar 
b) Peygamberimizin öldüğü yıl 
c) Peygamberimizin doğmadan önceki yıllar 
d) Halifeler dönemi 

190) Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) O büyük bir mucizedir. 
b) Gönderilen son büyük kitaptır. 
c) Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. 
d) Tek parça halinde bir bütün olarak indirilmiştir. 

191)  Sünnetullah ne demektir? 
a) Allah’ın (c.c) koyduğu değişmez düzen 
b) Peygamberimizin uygulamaları 
c) Vahiy 
d) Kur’an-ı Kerimin bir adıdır. 

192)  “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Hadis-i Şerif’inin 
anlamı nedir? 
a) İnsan sevdiği insana benzer. 
b) Dünya’da kimi seviyorsak ahirette onunla beraber 

olacağız. 
c) Sevmediğimiz kişilerle görüşmemeliyiz. 
d) Hiçbiri 

193) Ahzab Sûresi 21. ayetten hangisi çıkarılmaz? 
a) Allah’a kavuşmayı istemek müminin özelliğidir. 
b) Ahiret günü mutlaka gelecektir. 
c) Allah’ı anmak bizi Allah’a yaklaştırır. 
d) Her gün peygamberimize salavat okumalıyız. 

194) Aşağıdakilerden hangisinde peygamber sevgisini 
görmekteyiz? 
a) Sürekli ondan bahsetmek 
b) Onun davasına sahiplenmek 
c) Onun sünnetini yaşamak 
d) Hepsi 

195) Akıl hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah’ın sadece verdiği bir özelliktir. 
b) Akıl vahyin terbiyesine girince insan doğru yolu 

bulur. 
c) Terbiye edilmemiş akıl felaket getirir. 
d) Hayatı anlamak için akıla ihtiyaç yoktur. 

196) Nefis ne demektir? 
a) Bizi iyiliğe ve kötülüğe çağıran yüzümüz. 
b) Şeytanın başka bir adı 
c) İnsanın ulaşabileceği en yüksek mertebe 
d) Güzel ahlak 

197) Aşağıdakilerden hangisi üsve-i haseneye örnektir? 
a) Sadaka vermek 
b) Yoldan zarar verecek bir şeyi kaldırmak 
c) Dişleri misvaklamak 
d) Hepsi 

198) Hangisi Salavata örnektir? 
a) Selamunaleyküm 
b) Sallallahu aleyhi vessellem 
c) Elhamdülillah 
d) Bismillahirrahmanirrahim 

199) Ahsen-i Takvim nedir? 
a) Allah’ın insanı en güzel biçimde yaratması 
b) Kötü ahlak 
c) Güzel ahlak 
d) Sünnetullah 

200) Hangisi Peygamberimiz (s.a.v)’e karşı ayetlerle 
yasaklanan işlerdendir? 
a) Onun yanında bağırmak 
b) Salavat getirmek 
c) Örnek almak 
d) Ona dua etmek 
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