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1. Hz Muhammedin Hayatı adlı eserin yazarları kimlerdir? 

2. Peygamberimiz hangi şehirde doğmuştur? 

3. Peygamberimizin vefat ettiği  ve kabrinin olduğu şehir neresidir? 

4. İlk vahiy hangi şehirde ve nerede gelmiştir? 

5. Peygamberimiz i lk vahyi kaç yaşında ve kaç yıl ında almıştır? 

6. Hicaz bölgesinin en önemli şehirleri hangileridir? 

7. Hz. İbrahim zamanından beri kutsal bir yapı olan Kâbe hangi şehirdedir? 

8. Araplarda kabile başkanlarına verilen isimler nelerdir? 

9. Allah katında ayların sayısı kaçtır ve Haram Aylar  hangileridir,  ? 

10. Ficâr Savaşı ne demektir?  

11. Bedevi ve hadarî kavramlarını açıklayınız, ? 

12. Arap toplumundaki insanlar, kişisel özgürlük bakımından hangi sınıflara ayrılırdı açıklayarak belirtiniz? 

13. Mekke, Arap Yarımadası’nın hangi ana ticaret yolu üzerindeydi? 

14.  Uluslararası niteliği  bulunan fuarların en ünlülerinden biri  hangisiydi? 

15.  Peygamber Efendimizin de, ukaz fuarında dinlediği , Allah’ın birliğini vurgulayan  şiirin sahibi  kimdir? 

16.  Arap yarımadasında İslam öncesi hangi inançlar vardı? 

17. Hanifl ik kavramını açıklayınız,? 

18. Bütün müşrikler tarafından kutsal kabul edi len putlar hangileridir? 

19.  Kâbe’nin içi ve çevresinde kaç put vardı, Putların en büyüğü hangisiydi? 

20.  Meleklerin Allah’ın kızları olduğunu düşünenler kimlerdi? 

21. Araplarda var olan yapıcı değerler hangileriydi? 

22. Araplarda var olan kötü işler hangileridir? 

23. Peygamber Efendimizin soyu hangi peygambere dayanmaktadır,? 

24. Hz. İsmail’in soyundan gelenlere verilen isim nedir? 

25. Peygamber Efendimizin kabilesi ve bağlı olduğu kolu  hangisidir ? 

26. Peygamber Efendimizin babası ve annesinin isimleri nedir? 

27. Peygamberimizin Dedelerinin isimleri nelerdir? 

28. Peygamber efendimizin nenelerinin isimleri nelerdir? 

29. Peygamberimizin babası kureyşin hangi kolundandır? 

30. Peygamberimizin annesi kureyşin hangi kolundandır? 

31. Peygamberimizin babası Abdullah kaç yaşında evlenmiştir,? 

32. Peygamberimizin babası Abdullah nerede vefat etmiş ve kabri nerede bulunmaktadır? 

33. Peygamberimizin doğduğu  mahalle hangisidir? 

34. Peygamberimizin annesi Âmine’nin rüyasında gördüğü isimler hangileridir? 

35. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, Efendimizin doğumunun kaçıncı gününde kurban kesti? 

36.  Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib Mekkenin idaresi bakımından hangi görevi üstlenmişti? 

37. Zemzem kuyusunun yerini rüyasında görüp, orayı keşfeden ve su kuyusunu tekrar açan kimdir? 

38. Peygamber Efendimizin doğduğu yıl  Mekke’de yaşanan olav nedir?  

39. Hristiyan Habeş Krall ığı’nın Yemen valisinin ismi nedir? 

40. Hristiyan Habeş Krall ığı’nın Yemen Valisinin kabeyi yıkma olayı kuran da hangi surede geçer? 

41. Peygamberimizin dedesi abdulmuttal ip Ebreheye ne cevap vermiştir? 

42. Fil  vakasında anlatılan kuşların isimleri nedir? 

43. Kuşların taşıdığı taş sayısı kaç tanedir? 

44. Araplar, Ebrehenin kabe yıkma  olayın geçtiği yıla ne isim verdiler? 

45. Peygamber Efendimizin doğumu hangi büyük olaydan sonra olmuştur? 

46. Peygamberimizin doğumu tarihini kameri ve miladi takvime göre belirtiniz?   

47. Peygamberimizi, doğumundan sonra birkaç gün içinde hangi kadınlar emzirmiştir? 

48. Araplarda çocukların çöllerde yaşayan süt annelere verilme sebebi neler olabilir? 

49. Peygamberimizin süt anne  ve babasının isimleri nelerdir  ve hangi kabileye mensuptur? 

50. Peygamberimizin süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?  
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51. Peygamberimiz süt annesine verildikten sonra, süt annesin hanesinde ne gibi değişiklikler olmuştur ? 

52. Peygamberimiz süt annede kaç yıl  kalmıştır? 

53. Peygamberimiz annesi i le birlikte nereye ve niçin yolculuk etmiştir? 

54. Peygamberimiz annesi i le birl ikte yol culuk ederken yanında kim vardı?  

55. Peygamberimiz yüzmeyi nerede öğrenmiştir? 

56. Peygamberimiz annesi  nerede ve ne zaman vefat etmiş,  vefat ederken oğlu için neler söylemiştir? 

57. Peygamberimiz annesinin kabrini ne zaman ziyaret etmi ştir? 

58. Peygamberimizin annesi ve dedesi vefat ettiği zaman Efendimiz  kaç yaşındaydı ? 

59. Peygamberimizin annesi vefat ettikten sonra sırasıyla onu kimler himaye etmiştir? 

60. Peygamberimizin bakımını üstlenen Ebû Tâlib’in hanımının ismi nedir? 

61. Peygamberimiz çocukluğunda hangi mesleklerde bulunmuştur ? 

62. Peygamberiimiz hangi Peygamberlerin çobanlık yaptığından bahsetmiştir? 

63. Peygamberimiz hangi amcalarıyla hangi şehirlere ticaret maksadıyla yolculuk etmiştir? 

64. Peygamberimiz Şam yolculuğunda karşılaştığı rahip ve kasabanın ismi nedir? 

65. Peygamberimizin bakımını üstlenen ve  O benim ikinci annemdi dediği kadın kimdir? 

66. Peygamberimizin amcası Ebu Talip hangi ticaret işleriyle meşğul olmuştur?  

67. Peygamberimizin ticaret işlerinde hangi tecrübeler kazanmıştır? 

68. Peygamberrimizin üstün ahlaki vasıflarından dolayı mekkeliler  ona hangi unvanı vermiştir? 

69. Peygamberimizle birlikte ticaret yapan Mekkeli eski  ticaret arkadaşı kimdir ve peygamberimiz hakkında ne demiştir? 

70. İslam dini gelmeden önce  Arapların en çok ihtiyaç duyduğu ahlaki değerler nelerdir? 

71. Hılfu’l-Fudûl  ( Erdemliler İttifakı)  ne demektir ?  

72. Araplar Haram aylarda hangi işlerden uzak dururlardı? 

73. Peygamberimiz Fıcar savaşlarına hiç katılmışmıdır , bilgi veriniz? 

74. Erdemliler birl iği antlaşması fikrinin doğmasına sebep olan mazlum ve ona zulmeden zalim  şahıslar kimlerdir? 

75. Erdemliler birl iğine sebep olan Yemenli hangi dağa çıkarak Mekkelilerden yardım istemiştir? 

76. Hılfu’l-Fudûl  yemininin içeriği hakkında  bilgi veriniz ? 

77. Hılfu’l-Fudûl  Yemininde ismi geçen dağ isimleri hangileridir? 

78. Peygamber Efendimiz kaç yaşında ve kiminle i lk evli l iği yapmıştır? 

79. Peygamberimiz kaç yaşında Amcası Ebu  Talibin hangi oğlunun bakımını üstlenmiştir ? 

80. Peygamberimizin Hz  Haticeden kaç çocuğu olmuştur  ve ilk çocuğunun ismi nedir? 

81. Peygamber Efendimizin künyesi nedir ve hangi sebeple bu isimle künyelenmiştir? 

82. Peygamberimizin toplam kaç çocuğu olmuştur ve isimleri nelerdir? 

83. Peygamberimizin çocukları hangi eşlerinden dünyaya gelmiştir? 

84. Peygamberimizin çocuklarından hangisi kendisinden sonra ve ne kadar süreyle vefat etmiştir?  

85. Peygamber efendimizin evlatlık edindiği ve Kuranda i smi geçen tek sahabi ismi nedir? 

86. Müslümanların kıblesi ve yeryüzünde ilk yapılan mabed neresidir.?  

87. Kabe hakemliği kaç yıl ında olmuştur? 

88. Kabenin onarılması için ihtiyaç duyulan inşaat malzemesinin nereden temin edildiğini açıklayınız?  

89. Kabenin onarılmasında yerine konulması hususunda ayrıl ığa sebep olan taşın ismi nedir?  

90. Hakem olayında aralarında hakem olacak şahsın hangi kapıdan girmesi gündeme gelmiştir?  

91. Peygamber efendimizin çocuklarla i letişimi ve onların da peygamberimize duyduğu sevgiyi anlatınız?  

92. Peygamberimizin torunlarının isimleri nelerdir? 

93. Peygamberimiz “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”  Sözünü kimin için söylemiştir? 

94. Hz. Peygamberin bir kovadan su alarak yüzüme serptiğini çok iyi hatırl ıyorum.” Diyen sahabi kimdir? 

95.  “Peygamberimize on yıl  hizmet ettim. Beni azarlamadı ve ayıplamadı. Diyen sahabi kimdir? 

96. Hz. Peygamberin  “Hurma ağaçlarını neden taşlıyorsun yavrum?” diye sorduğu sahabi kimdir? 

97. “Bir gün peygamberimiz devesine binmiş, ben de onun terkisindeydim. Diyen sahabi kimdir? 

98. Peygamberimizin i lk vahiyden birkaç yıl  önce sık sık gittiği ve uzun kaldığı dağın ismi nedir?  

99. Peygamberimizin inzivaya çekildiği mağarada bazen hangi eşi ona eşlik ederdi?  

100.Peygamberimizin peygamber olmadan önce görmüş olduğu rüyalar hangi isimle anılır?  
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101. İlk vahiy hangi yılda  ve nerede i nmeye başladı? 

102.İlk vahiy kameri aylardan hangi ayda ve hangi gün, nerede inmeye başladı? 

103.İlk inen ayetler hangi surenin ayetleridir? 

104.İlk vahiy geldiğinde “Korkma, diye peygamberimizi teselli  eden eşi hangisidir? 

105.İlk vahiy geldiğinde peygamberimizin hangi ahlaki değerlerinden dolayı mahzun olmayacağı ifade edilmiştir? 

106.Peygamberimizin Hıra mağarasında başından geçen olayı anlattığı, Tevrat ve incil i okuyan bilge  kişi kimdir? 

107.İslam tarihinde  «Fetretü’l-vahy»  adı verilen bu dönemi açıklayınız? 

108.Bir süre vahiy kesildikten sonra peygamberimize inen ayetler hangi sureye aittir?  

109. Hz. Muhammed’e (s.a.s.) peygamberlik görevinin verildiğini açıkça belirten ayetler hangi surede geçer? 

110.Hz. Peygamber i lk islam davetini kime Yapmıştır? 

111.İslama ilk önce giren birkaç Müslümanlar kimlerdir? 

112.Peygamberimiz i lk namazı kiminle birlikte kılmıştır? 

113.Peygamberimiz, kendi ailesinden sonra çevresindeki insanları yaklaşık kaç  yıl  gizli  olarak İslama davet etti? 

114.İslama ilk giren müminler kimlerdir? 

115. İslam’a gizlice davet yapılan bu dönemde Müslüman olanların  özellikleri nelerdir? 

116. Üç yıl  süren gizli  davet döneminde Müslüman olanların toplam sayısı kaçtır? 

117.Peygamberimizin Gizli l ik döneminde islam davetini genellikle yürüttüğü ev hangi isimle anılırdı? 

118.Gizli  davet döneminde Daru’l-Erkam’da Müslüman olan son kişi kimdir? 

119.Gizl i  tebliğ döneminin sona erdiğini bildiren ayet hangi surede geçer? 

120.Peygamberimizin yakın akrabasına islamı tebliğ  etmesini emreden ayet hangi surede geçer? 

121.Peygamberimizin tebliğine karşı çıkan yakın akrabası kimdir? 

122.Peygamberimizin tüm Mekke halkını islama davet ettiği ve Kuranda geçen tepenin ismi nedir? 

123. Hz. Peygamberin Mekkelilerle görüşmesine engel olan ve hakkında tebbet süresinin indiği amcası hangisidir? 

124.Mekkeliler islam  mesajını büyük bir tehlike olarak görmeye, düşmanca tavır almaya  ne zaman başlamışlardır? 

125.Mekke Müşriklerinin Tebliğe Karşı Çıkış Sebepleri neler olabilir? 

126.Haşimoğulları i le yarışabiliriz, ne yaparlarsa biz de  yapabiliriz. Diyerek peygamberliği reddeden müşrik kimdir? 

127. Bu Kur’an, iki şehrin birinden büyük adamdan birine  indirilmeli değil  miydi?” dedikleri  şehrin büyükleri kimlerdir? 

128.Bu Kur’an, iki şehrin birinden bir  adama indirilmeli değil  miydi?” anlamındaki ayet hangi  surede geçmektedir? 

129. “Kureyş’in büyüğü ve efendisi olan ben dururken Kur’an Muhammed’e mi inecek?” diyen müşrik kimdir? 

130. Mekkeliler Peygamberimizin Tebliğini Engellemek için hangi yollara başvurdular? 

131.Mekkeli müşrikler peygamberimiziden istedikleri saçma ve olağanüstü istekleri nelerdir? 

132.Kureyşli  müşrikler yeni bir yöntem olarak peygamberimizle alay ederken hangi sözleri sarfettiler? 

133.Mekkeli müşrikler peygamberimize hangi sıfatları yakıştırıyorlardı? 

134.Kureyşli  müşrikler islamı çürütmek için hangi yalan ve i iftiraları attılar? 

135. Allah, gönderdiği ayetlerle onu ve ona inananları teskin etti ği ayet meali ve i lgil i sure hangisidir? 

136.Kureyşli   müşrikler Peygamberimizi davasından vazgeçirmek için hangi müşriği ikna etmek için gönderdiler ? 

137.Mekkeli müşriklerin peygamberimizi davasından vazgeçirmek için öne sürdükleri teklifler nelerdir?  

138. Peygamberimizin Utbe bin Rabiayı dine davet  için okuduğu ayetler hangi surede geçer?  

139.Kafirun süresi Mekkeli müşriklerin hangi uygunsuz  teklifi  üzerine inmiştir?  

140.“Rabbim Allah’tır diyen, bir kişiyi öldürecek misiniz!” diyerek Mekkelilerden peygamberimizi kurtaran kimdir? 

141.Hz.Peygamber Kâbe’de namaz kılarken   bir taş alarak onun üzerine atıp öldürmek isteyen müşrik kimdir? 

142.Hz. Peygamberin geçtiği  yollara pislik atmak ve dikenler koymak suretiyle eziyet eden müşrik kadın kimdir? 

143.Hz. Peygamberin kızları Rukıyye ve Ü. Gülsûm ile nişanlı olan iki oğluna  nişanı bozduran müşrikler kimlerdir? 

144.Peygamberimiz kendisini himaye etmekten çekinen amcası Ebu Tal ibe  ne karşıl ık vermiştir? 

145.Mekkeli müşrikler peygamberimizi öldürmek şartıyla, karşıl ığında hangi genci vermeyi teklif ettiler? 

146. Yeni islama girmiş, zayıf Müslümanlara İşkence yapan müşriklerin başında hangileri gelmektedir? 

147. Mekkeli müşriklerin işkencesiyle şehit olan  aile hakkında bilgi veriniz? 

148. İslam tarihinde ilk şehid unvanını kazanan islam şehidi kimdir? 

149. Zor durumda ka ldığı için lat ve uzza putunu öven ve peygamberi yeren sözleri söyleyen sahabi kimdir?  

150. İlk Müslümanlardan işkence gören ve “Müezzinlerin Efendisi” olarak anılacak olan sahabi kimdir? 
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151.Bilâl-i Habeşîye işkence yapan ve bedir savaşında öldürülen müşrik kimdir?  

152.İşkence izleri yıl lar boyunca üzerinden silinmeyen sahabi hangisidir? 

153.İlk Müslümanlardan gördüğü şiddet ve işkence sebebiyle gözlerini kaybeden sahabi hangisidir? 

154.Kâbe avlusunda Allah’ın ayetlerini açıkça okuduğu için bayılıncaya kadar dövülen sahabi hangisidir? 

155.Müslüman olduğunu açıkladığında müşrikler tarafından üç kere bayılıncaya kadar dövül en sahabi kimdir? 

156. “Muhammed’in dinini terk etmedikçe borcumu ödemeyeceğim” diyen müşrik kimdir ? 

157. “Vallahi ne yaparsan yap Müslümanlıktan vazgeçmem” diyerek işkenceye  göğüs  geren  sahabi kimdir? 

158. “Allah’ı inkâra zorlayan anne-babalara itaat etmek gerekmediği”ne dair ayet hangi sahabi için inmiştir? 

159. Zengin bir ailenin  oğlu olduğu halde  Müslüman olduğu için işkence gören sahabi kimdir? 

160.Peygamber Efendimiz, Müslümanlara yapılan işkenceleri gördükçe hangi tedbirleri aldı? 

161.İşkenceye maruz kalan birçok zayıf ve güçsüz Müslüma n köleleri satın alarak azat eden sahabi kimdir? 

162. Peygamberimizin  “isterseniz  zulmetmeyen bir hükümdar vardır diyerek  hicreti tavsiye ettiği ülke neresidir?  

163.Habeşistana ilk hicret eden Müslümanlar  hakkında teknik bilgi veriniz?  

164.Eşiyle birlikte Habeşistana ilk hicret edenlerden olan  peygamberimizin kızı hangisidir?  

165.Eşiyle birlikte habeşistana hicret eden sahabiler hangileridir? 

166. Müslümanlar ikinci defa  kimin başkanlığında habeşistana hicret etmiştir? 

167.Dürüstlük yurdu, insanların zulme uğramadığı ülke olan Habeşistan kralının ismi nedir? 

168.Habeşistan da Müslümanlar adına islamın temel ahlaki i lkelerini kral necaşiye konuşan sahabi kimdir?  

169.Peygamberimizin  “Allah’ım, İslamiyeti şu iki kişiden birinin  eliyle güçlendir.”  Dediği kişiler kimlerdir? 

170.Peygamberimizi öldürmeye giderken hz.ömeri yolundan çeviren kişi kimdir?  

171.Hz.Ömerin Müslüman olmasına vesile olan dinlediği ayetler hangi surede geçmektedir? 

172.Haşimoğulları ve müttalipoğullarına uygulanan boykot kaç yıl  sürdü?  

173. “Hüzün yıl ı”  (senetü’l-hüzn)  adı verilen yıl  hakkında bilgi veriniz? 

174.Peygamberimiz Taife giderken yanında kim vardı ve Taif halkı Peygamberimizin davetine ne karşıl ık verdiler? 

175. Taif dönüşü yolda Müslüman olan Hristiyan kölenin adı ve memleketi nedir? 

176.Peygamberimizle Akabe mevkiinde görüşen ve Müslüman olan  altı Medineli hangi kabieye mensuptur?  

177. “Birinci Akabe Biatı” adı verilen sözleşmede Hz. Peygambere hangi i lkeler hususunda söz verildi? 

178.Peygamberimiz hangi sahabiyi Medineye öğretmen olarak göndermiştir?  

179.Medine ilk islamı tebliğ ve  eğitim kimin evinde yapılmıştır? 

180.Birinci ve İkinci Akabe Biatları hangi tarihlerde olmuştur? 

181.İkinci Akabe biatında Peygamberimiz Medinelilerden ne üzerine söz almıştır?  

182.Peygamber Efendimiz ikinci Akabe biatında kaç temsilci (nakîb) seçmelerini istedi.  

183.Hz. Peygamber, hangi sahabiyi  11 temsilcinin temsilcisi ve başkanı (nakîbü’n-nükebâ) olarak seçip tayin etti. 

184.Peygamberimizin Cebrail  i le birl ikte yükseltildiği  yüce makama ne ad veril ir? 

185. İsra ve miraç kavramlarını açıklayınız ve Mi‘rac hadisesi ne zaman vuku bulmuştur? 

186.Mirac olayını tasdik ettiği için  “Sıddîk (doğrulayan)” lakabını al an sahabi kimdir? 

187.Miracın 3 hediyesi nedir? 

188.Müslümanlar için önemli olan Mirac gecesinde nazil  olan bazı temel i lkeler hangi surededir? 

189.Din  uğruna bir yerden bir yere göç etmek hangi kavramla açıklanır? 

190.Medine’ye ilk olarak hicret eden Müslümanlar kimlerdir? 

191.Akabe biatlarından önce Medine’ye hicret eden sahabiler kimlerdi? 

192.Hicret için hazırlık yapmış ,ancak babası Âs b. Vâil  tarafından zincire vurulup hapsedilen sahabi kimdir? 

193.Hicret için yola çıkıp Kubâ’ya kadar gel diği halde kardeşi  Ebû Cehil in ısrarı üzerine geri dönen Müslüman kimdir? 

194.Mekkeliler ona olan borçlarını ödemedikleri gibi mal varlığına da el koydukları sahabi kimdir? 

195.Her bir insan gizli bir şekilde hicret ettiği halde Açık bir şekilde meydan okuyarak hicret eden sahabi kimdir? 

196.Mekkede Müşriklerin toplandığı ve idari kararlar aldığı yer neresidir?  

197.Mekkeli müşriklerden Peygamberimizi öldürme fikri hangi müşrik tarafından teklif edilmiştir?  

198.Peygamberimizin hicret ederken yol arkadaşı kimdir? 

199.Peygamberimize hicret esnasında yol   klavuzluğu yapan kişi kimdir? 

200.Peygamberimiz Hicret ederken elindeki emanetleri sahiplerine vermesi üzerine kime teslim etti? 
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201.Peygamberimizin Hicret ettiği gece onun yatağında kim yatmıştır? 

202.Hicret gecesi Hz. Peygamber evinden hangi sureyi okuyarak çıkmıştır? 

203.Peygamberimizin Hicret ettiği gün, Hicret zamanı hangi gün ve aya rast gelir ? 

204.Hicret gecesi  Üç gün üç gece gizlendiği mağaranın ismi nedir? 

205.Peygamberimizin Sevr mağarasında Beslenmelerini süt ve yiyecekle sağladığı sürüleri getiren çoban kimdir?  

206.Sevr mağarasında mekkedeki gel işmeleri peygamberimize getiren kişi kimdir? 

207.Hicret yolculuğunda peygamberimizi yakalayarak  Mekkelilere getiren kişiye verilen ödül nekadard ır? 

208.Sevr mağarasında peygamberimizin “Üzülme, Allah bizimle beraberdir” dediği  ayet hangi surede geçer? 

209.Hicret esnasında peygamberimizin izini süren müşrikler kimlerdir? 

210.Peygamberimizin Medine’ye bayraksız girmemes i  için,sarığını mızrağa bağlayarak bayrak yapan kişi kimdir? 

211.Hicret esnasında peygamberimize süt ikram eden kadın kimdir? 

212.Peygamberimizin Hicret yolculuğunda Mekkeye giden yolu görüp de hüzünlendiği mevki neresidir?  

213.Hicret yolculuğunda Mekke için hüzünlenen peygamberimiz hangi surenin ayetiyle teselli  olmuştur? 

214. Medineliler hicret eden  peygamberimizi hangi mevkide beklemişlerdir? 

215.Peygamberimiz hicret ederken hangi tarihte  Medineliler tarafından görüldü? 

216.Peygamberimizden  sonra hicret eden Hz.Ali nerede peygamberimize kavuşmuştur? 

217.Kuba da peygamberimiz kime misafir olmuştur? 

218.Peygamberimiz ve arkadaşları  hangi tarihte hangi gün Kubâ’dan Medine’ye doğru yola çıktılar? 

219.Peygamberimizle birlikte i lk Cuma namazı nerede ve ne zaman kaç kişi i le birl ikte kıl ınmıştır?  

220.Peygamberimiz Ranuna vadisinde okuduğu hutbede islamın hangi temel i lkelerinden bahsetmiştir? 

221.Medinede peygamberimizin yaklaşık 7 ay misafir olduğu bay-bayan hane halkı sahabi kimlerdir? 

222.Peygamberimizin üzerinde hicret ettiği devesinin adı nedir? 

223.Hicretle  birl ikte medinenin eski ve yeni isimleri hakkkında bilgi veriniz ? 

224.Hicret eden ve onlara yardım eden Müslümanlar için kullanan yeni isimler hangi kavramla açıklanır?  

225.Peygamberimizin hicret ettiği esnada medinede bulunan Yahudi ve Arap kavimleri kavimleri hangileridir? 

226.Peygamberimizin hicret ettiği zaman Medinede bulunan Meşhur Put hangisiydi?  

227.Mescidi nebevinin yapıldığı arsanın sahipleri kimlerdi ve hangi sahabi tarafından satın alındı?  

228.Müslümanların i lk kıblesi neresi ve ne zaman bir değişikliğe uğramıştır? 

229.Fakir ve barınacak yeri olmayan,  Ayrıca i l im tahsil  etmek isteyen sahâbîler için ayrılan yerin ismi nedir? 

230.Muâhât Kavramını açıklayarak birkaç örnek veriniz? 

231.Ensar ve Muhacir kardeşil iğini öven  3 ayet hangi surelerde geçer? 

232.Medine’de Evs ve Hazrec arasındaki yıl larca süren savaş hangisidir? 

233.Kur’an’da, Allah Müslümanlar arasındaki bu kardeşliği hangi ayetle bizlere bildirir? 

234.Peygamberimiz Medine’ deki  bütün etnik ve inanç gruplarını kapsayan antlaşmanın ismi nedir? 

235.Medinede yaşayan herkesin inanç, hak ve özgürl üklerini belirten bu temel anlaşmanın kaç maddesi vardı? 

236. Medine Vesikasının önemli birkaç  maddesini belirtiniz ? 

237.Medine belgesi adı verilen antlaşma hangi sahabinin evinde icra edilmiştir?  

238.Hangi antlaşma ile  Medine’deki müşrik Araplar ve Yahudiler, Müslümanları siyasi açıdan tanımış oldular? 

239. Ne zaman Medine’de bir İslam devleti kurulmuş, Peygamber Efendimiz de devlet başkanı olmuştur? 

240.Müslümanların kıblesi nerede ve nezaman ve hangi sebeple değişmiştir?  

241.Kıblenin değiştiğini beli rten ayet hangi surede geçer? 

242.Kıblenin değiştiği mescid bugün hangi isimle anılır? 

243.Kıblenin bu şekilde değişmesi Yahudiler, münafıklar ve müşrikler tarafından nasıl  bir polemik konusu yapıldı? 

244. Kur’an-ı Kerim, kıblenin değişikliğini eleştiren alay sahiplerini hangi kavramla nitelindirdi? 

245.Medine Dönemi Başlarında Bazı Dinî ve Sosyal Düzenlemeler  hangileridir? 

246.Beş vakit, cuma namazı ve  bayram namazları nerede kıl ınırdı? 

247.Ezan meşru kıl ınmadan önce Müslümanları  Namaza çağırmak için nasıl bir yol izlendi? 

248.Müslümanları namaza çağırmak için hangi teklifler i leri sürüldü ve hangi sebeplerden dolayı hoşgörülmedi?  

249.Ezanı rüyasında gören ve ilkkez ezanı okuyan sahabiler kimlerdir?  

250.İlkkez Ezanın okunduğu ev medinede hangi kabileye mensuptur? 
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251.Peygamber Efendimiz Medine’de yaptığı i lk nüfus sayımında Müslümanların sayısı  nekadardır? 

252.“Haremeyn” (iki harem bölgesi) adı veril en iki şehir hangisi ve hangi  iki  peygamber tarafından belirlenmiştir? 

253.İslam dünyasının ortak sembolü olarak kabul edilen namazla i lgili İslamın  şiarı  hangisidir? 

254.Hz.Peygamber,Müslümanlara ait bir pazar yeri kurmak istediği ve Yahudilere ait olan Pazar hangisidir? 

255.Peygamber Efendimiz, Mezarlık için tesbit ettiği yer  neresi ve hangi isimle anılmıştır? 

256.Mekkeli müşriklerin Medine halkına gönderdiği mektup hangi içerikteydi? 

257.Zulme maruz kalan müminlerin silahla karşılık vermelerine izin veren ayet hangi surede geçer? 

258.İslamda Savaşa izin verilmesinin en önemli temel sebepleri, gerekçeleri neler  olabilir? 

259.Peygamber Efendimizin bizzat komutan olarak katıldığı seferlere ve savaşlara  ne ad veril ir ve sayısı  kaçtır? 

260.Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahabenin komutasıyla gönderdiği askerî birliklere ne ad veril ir? 

261.Müslümanların müşriklerle i lk karşlaştıkları büyük savaş olan Bedir  savaşının sebepleri neler olabilir? 

262.Hz. Peygamber Bedir savaşı için hangi  tarihte  Medine’den hareket etti  ve  Yerine  kimi vekil  olarak bıraktı? 

263.Bedir, Uhud, Hendek, hayber, mekkenin fethi , mute ve tebük seferlerinde müslümanların sayısı ne kadardır? 

264.Bedir, Uhud, Hendek, hayber, mekkenin fethi, mute ve tebük seferlerinde Müslümanların şehit sayısı nekadardır?  

265.Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları Kimlerdi? 

266.Kureyşli lerin Ticaret kervanı başkanı ve bedir savaşı komutanı kimlerdir? 

267.Müslümanlarla müşrikler Bedi rde hangi tarihte karşı karşıya geldiler? 

268.Bedir savaşında Peygamberimiz hangi sahabinin teklifi üzerine karargahını değiştirmiştir?  

269.Savaşı kızıştırıp başlatmak üzere her iki taraftan birer kişi meydana çıkar ak savaşın başlamasına ne ad veril ir? 

270.Bedir savaşında müşriklerle karşıl ıklı çarpışmak için i lk olarak Müslümanlardan kimler meydana çıktı? 

271.Peygamberimiz hangi sahabinin görüşü üzere bedirde esirlere muamele etmiştir?  

272.Bedir savaşında Ebu Cehilin ölümü üzerine Kureyşli lerin başına başkan olarak kim gelmiştir? 

273.Peygamberimizin yakınlarından olup  Bedir yenilgisine üzülen ve hastalanıp ölen müşrik kimdir? 

274.Hastalığı sebebiyle Bedir’e katılamayan müşrik  Ebû Leheb  yerine hangi müşriği göndermiştir? 

275.Kur’an’da  Müslümanların en faziletli leri olarak anılan sahabiler hangi surede ve hangi seferle i lgil idir? 

276.Müslümanların Bedir zaferinden dolayı üzülen ve  “Yerin altı üstünden iyidir” diyen Yahudi kimdir? 

277.Uhud savaşı ne zaman olmuştur  ve Müslümanların ve müşriklerin sayısı ne kadardır? 

278.Uhud savaşında , 300 kadar adamıyla ordudan ayrıl ıp şehre geri dönen ve münafıkların başkanı  kimdir?  

279.Peygamberimiz Uhud savaşında hangi sahabiye Müslümanların  en büyük sancağını teslim etti? 

280.Uhud savaşında Ayneyn tepesine yerleştiri len Müslüman okçuların başkanı kimdir? 

281.Kureyş ordusunun süvari birl iği komutanı olan ve Ayneyn tepesindeki 10 müslümanı şehit eden kişi kimdir? 

282.Bedir ve uhud savaşında Müslüman şehitlerin sayısı müşriklerin kayıpları ve esirleri ne kadar olmuştur? 

283.Hz. Hamza’yı şehit eden müşrik ve ona öldürmesi  karşıl ığında ödül veren müşrik kimdir ? 

284.Nahl suresinin 126. ayeti ve Hz. Peygamberin uyarısı üzerine Müslümanlar hangi şeyden vazgeçmişlerdir? 

285.Uhud Savaşına katılan  kadın sahabîler kimlerdir? 

286.Müslümanların zor durumlarında  Hz. Peygamberin etrafında yalın kıl ıçla savaşan kadın sahabi kimdir? 

287.Uhud savaşının akabinde muhtemel bir baskını önlemek için yapılan sefer hangisidir? 

288.Müslümanların Uhud savaşında ağır kayıplar verilmesinin temel sebebi ne olabilir?  

289.Peygamberimizin amcası hz.Hamza ve Mus’ab bin Umeyr gibi sahabilerin şehit olduğu savaş hangisidir?  

290.Hendek Savaşı, ismini nereden almış ve kuranda hangi surede geçer? 

291.Hendek savaşında düşmanın hücumuna açık bulunan kuzey kısmına hendek kazılması fikrini veren sahabi kimdir? 

292.Peygamberimizin belirlediği ölçülere göre kazılan hendeğin yaklaşık ölçüleri ne kadardı? 

293.Hendek savaşında  Müşriklerin aralarında nöbetleşe hücuma geçtikleri birl ik komutanları kimlerdir? 

294.Araplar arasında cesaret ve kahramanlığıyla bilinen ve Hendek savaşında Hz Ali tarafından öldürülen müşrik kimdir? 

295.Hendek savaşında hendeği geçerken hendeğe düşen ve ölen müşrik kimdir? 

296.Hendek savaşında karşı tarafa geçerek müşriklerin planı hakkında bilgi toplaması için görevlendirilen sahabi kimdir?  

297.Hendek savaşında müşriklerle Yahudilerin birliğini bozmak için plan ve hile tertip eden sahabi kimdir?  

298.Hendek savaşında hangi sebeplerden dolayı Ebû Süfyân Mekke’ye dönmek üzere kuşatmayı kaldırdı? 

299.Hendek savaşının başlangıç ve bitiş tarihini belirtiniz? 

300.Hendek Savaşında şehit olan ve öldürülen müşrik sayısı ne kadardır? 
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301.Peygamber Efendimiz, hangi  kuşatma sırasında öğle, ikindi, akşam namazlarını kaza etmek zorunda kalmıştır? 

302.Allah’ın, Müslümanları görünmeyen ordularla desteklediği ifade edil en sure ve i lgil i ayet hangisidir? 

303.Kureyşli  Müşriklerin  Müslümanları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik son ve en büyük denemeleri hangisidir? 

304.Peygamberimizin hendek savaşından sonra üzerine yürüdüğü,  anlaşmaya ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? 

305.Peygamberimiz ne zaman ve kaçkişiyle Kabeyi ziyaret etmek istemiş ve yanlarına kaç adet kurbanlık deve almışlardı? 

306.Hudeybiyede Müslümanları engellemek  için hangi müşrik kumandasında  200 kişilik bir  birlik  bölgeye gönderildi? 

307.Hudeybiye anlaşmasından önce Mekkelilere elçi olarak gönderilen sahabiler kimlerdir? 

308.Hudeybiyede yapılan biat hangi surede ve hangi isimle geçer? 

309.Hudeybiyede yapılan biat “semure” denilen bir çeşit çöl ağacının altında yapıldığı için ayrıca hangi isimle anılır? 

310.Hudeybiyede yapılan biat bir ağacının altında yapıldığı iç in biat eden Müslümanlar hangi  isimle anılır? 

311.Hudeybiyede anlaşmanın tarafı olmak üzere Mekkeliler elçi olarak kimi göndermişlerdir?  

312.Hudeybiye antlaşması kim tarafından yazıldı ve kimler tarafından imzalandı?  

313.Hudeybiye antlaşmasının maddeleri nelerdir? 

314.Hudeybiye antlaşmasından sonra inen ve bir müjde niteliği taşıyan süre hangisidir? 

315.Kureyşli  müşrikler, Hangi antlaşma ile Müslümanları kendileriyle eşit bir taraf olarak kabul etmiştir? 

316.İslam tarihinde  siyasî ve diplomatik bakımdan büyük bir zafer olma özelliği taşıyan antlaşma  hangisidir? 

317.Hudeybiye antlaşması gereği müslüman olduğu halde Medineye  alınmayan sahabiler hangileriydi? 

318.Peygamber Efendimiz Umretü’l-kazâ yı ne zaman ve kaç kişiyle yapmıştır?  

319.Kureyş i leri gelenlerinden Umretul-kaza  sonrasında Medineye gelerek Müslüman olanlar kimlerdir? 

320.Hudeybiye antlaşmasının bozulmasına  sebep olan ve karşıl ıklı birbirlerinden  adam öldüren kabileler hangileridir? 

321.Kureyşli ler  Hudeybiye Antlaşması’nı yenilemek üzere Medine’ye kimi elçi olarak  gönderdiler? 

322.Mekkenin fethi ne zaman olmuştur ve Müslümanların sayısı kaçtır?  

323.Peygamberimiz  Mekke fethi esnasında nerede konaklamıştır? 

324.Mekkenin fethinden önce Müslüman olan kureyş i leri geleni kimdir? 

325.Peygamberimiz mekkenin fethi esnasında Müslümanlara savaşa dair hangi  tavsiyeleri yapmıştır? 

326.Peygamberimiz mekkenin fethi sonrası Müslümanlarla Mekke içerisinde nerede buluşmuştur? 

327.Mekkenin fethi sonrası Peygamberimizin kabe ve şehrin idaresi i le i lgili kaldırmadığı görevler hangileridir? 

328.Mekke den medineye hicret eden son sahabi kimdir ve Medineye hicret hangi olayla birlikte son bulmuştur? 

329.İslam tarihinde geniş bir af i lan edildiğinden dolayı  “merhamet günü” kabul edilen zaman hangi gündür? 

330.Mekkenin Fethi esnasında şiddetli  düşmanlıklarıyla tanınan kaç kişi genel af kapsamının dışında bırakıldı? 

331.Hz. Peygamber, Mekkenin fethi günü hangi sahabiden Kâbe’nin damına çıkıp ezan okumasını istedi.? 

332. Hz. Peygamber (s.a.s.), fetih sonrası yaptığı konuşmasında hangi konu ve hukukî konuları açıkladı? 

333.Peygamberimiz Mekkenin fethi sonrası hangi putların yıkılmasını istemiştir? 

334.Peygamber Efendimiz Mekken’in Fethinden sonra hangi sahabiyi mekkeye vali  olarak bırakmıştır?  

335.Mekkenin Fethinden sonra meydana gelen savaş hangisidir? 

336.Mekkenin Fethinden sonra Peygamberimiz Mekkelilere ne söyl emiş ve nasıl  davranmıştır? 

337. Mekkenin idaresi  hangi olaydan sonra Müslümanların eline geçmiştir? 

338.Hac ne zamman farz kıl ınmıştır ve farz kıl ındığı sene Peygamberimiz niçin hac edememiştir? 

339.Haccın farz kıl ınmasından sonra hacıların başkanı olarak i lk “ hac emiri”  kim olmuştur ve  sayıları kaç kişiydi? 

340.İlk hac kafilesi yola çıktıklarında hangi sürenin ayetleri nazil olmuştur?  

341.Hac esnasında  müşriklere yönelik bir tür ültimatom içeren hükümleri bildirmesi için hangi sahabi görevlendirilmiştir? 

342.Tevbe suresinin i lk ayetlerini Hz. Ali  bayramın birinci günü müşriklere  nerede açıkladı? 

343.Müşriklere yönelik bir bakıma  ültimaton olan tevbe süresinin maddeleri nelerdir? 

344.Diğer din mensuplarına cizye ödemeleri şartıyla can ve mal güvencesi ne zaman uygulamaya koyuldu? 

345.Can ve mal güvencesi teminatıyla ğayri müsli mlerden alınan vergi hangi kavramla açıklanır? 

346.Recî Vak‘asında  Adal ve Kâre kabilelerinin isteği üzere onlara İslam’ı öğretecek kaç  kişi öğretici olarak gönderi ldi?  

347.Peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği sahabilere Reci kuyusu üzerinde saldıranlar  hangi kabileye mensuptur? 

348.Recî Vak‘asında  esir düşen ve Mekkede  Ten’îm mevkiinde şehit edilen sahabiler hangileridir? 

349.Öldürülmeden önce iki rek‘at namaz kıl ma adetini  ihdas eden sahabi kimdir? 

350.Peygamberimiz ne zaman Reci vakası olayından sonra, Benî Lihyân kabilesi üzerine sefer düzenledi ? 
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351.Bir’i  Maûne Faciası  hangi kabilenin öğretici talebi üzerine meydana gelmiştir? 

352.Bir’i  Maûne Faciasında peygamberimize güvence veren Âmir b. Sa‘saa kabilesinin reisi kimdir? 

353.Peygamber Efendimiz, Bir’i  Maûne Faciasında hangi sahabiyi başkan olarak görevlendirmiştir?  

354.Bir’i  Maûne Faciasında hangi sahabî Hz. Peygamberin mektubunu Âmir b. Sa‘saa kabilesinin reisine götürmüştür? 

355.Bir’i  Maûne Faciasında Peygamberimizin mektubunun verildiği ve elçiyi öldüren müşrik kimdir?  

356.Bir’i  Maûne Faciasında Müslümanlara saldıran silahlı grup hangi kabileye  mensuptur?  

357.Bir’i  Maûne Faciasında öğretici olarak gönderilen sahabi sayısı kaç kişidir?  

358.Bir’i  Maûne Faciasında hangi  sahabi öldü zannedilip bırakılmıştı? 

359.Bir’i  Maûne Faciasında, arkadaşlarının şehadeti karşıl ığında  müşriklere saldıran  ve şehit olan sahabi kimdir? 

360.Bir’i  Maûne Faciasında çeşitl i sebeplerle sağ kalan sahabi hangileridir?  

361.Peygamber Efendimiz, Bir’i  Maûne Faciasında ashabın uğradığı bu acı olay üzerine  yaklaşık kaç gün beddua etmiştir?  

362.Benî Müstalik savaşı ne zaman olmuştur ve Benî Müstalik kabilesi reisi kimdir?  

363.Benî Müstalik savaşının yakınlarında gerçekleştiği kuyunun ismi nedir?  

364.Benî Müstalik savaşınında onlara elçi olarak gönderilen sahabi kimdir?  

365.Benî Müstalik kabilesinin reisinin kızı olup Müslüman olduğu zaman Hz. Peygamberin evlendiği eşi hangisidir? 

366.Müslümanların, kendi paylarına düşen bütün esirleri serbest bırakması hangi olaydan  sonra gerçekleşmiştir? 

367.Müslümanların bütün esirleri azat etmesi ve bu  güzel davranışı karşısında hangi  kabilenin  tamamı Müslüman oldu? 

368.Mekkenin fethinden sonra yapılan huneyn savaşı hangi kabilenin silahlı birlikler toplaması üzerine yapılmıştır?  

369.Huneyn savaşında Müslümanlara karşı birleşen araplar hangi müşrik komutasında savaşa girişmişlerdir?  

370.Huneyn savaşı ne zaman olmuştur ve Müslümanların sayısı nekadardır?  

371.Askerlerin geri geriye kaçmasını önlemek için kadın, çocuk ve malları savaş meydanında toplanan olay hangisidir? 

372.Huneyn savaşında “yenilgiye uğrayan askeri  hiçbir şeyin geri çeviremeyeceği” uyarısını yapan  müşrik kimdir? 

373.Huneyn savaşında Müslümanların  öncü birlikler  komutanı kimdir? 

374.Huneyn savaşında  dağılan Müslümanlar  hangi sahabinin gür sesi çağrısı üzerine geri toplanmaya başladılar? 

375.Huneyn savaşında Müslümanların şehit sayısı ve müşriklerin kayıp sayısı nekadardır?  

376.Hangi surede Müslümanların bozguna uğratılması ve sonunda kazanılan zaferin sebeplerine işaret edil miştir? 

377.Hangi savaş sonucunda çok sayıda esir ve bol miktarda ganimet ele geçirildi ? 

378.Peygamber Efendimiz, Huneyn esir ve ganimetlerini nerede bir  kampta koruma altına alınmasını emretti ? 

379.Huneyn savaşı sonrası kaçan orduyu takip etmek için islam ordusu 3 bölüm halinde  hangi b ölgelere gönderilmiştir? 

380.Peygamber Efendimiz, hangi sebeplerden dolayı Huneyn Gazvesi’nin ardından Taif üzerine yürümeye karar verdi ? 

381.Mekkeden sonra  müşrikler için âdeta cahiliye dönemi Mekke’si gibi yeni bir merkez ol an şehir neresidir? 

382.Peygamber Efendimiz, Taif kalelerine sığınan Sakıfl i leri ve Hevâzinli leri ne kadar bir süreyle kuşatma altına aldı? 

383.Taif kuşatması ne zaman olmuştur ve hangi sebeplerden dolayı kuşatma  kaldırılmıştır? 

384.Peygamberimiz hangi savaştan sonra hangi kabile için kendilerine  Allahın  hidayet etmesini istemiştir? 

385.Peygamberimiz hangi savaşın sonunda ve nerede ihrama girerek umre yapmıştır?  

386.“ Lâ i lâhe il lallah”  diyen kişiyi öldüren ve Peygamberimiz  tarafından ağır bir şekilde azarlanan  sahabi kimdir?  

387.Müslüman bir sahabi tarafından “ Lâ ilâhe il lallah”  dediği halde öldürülen kişi hangi  kabiledendir?  

388.Peygamberimizin medinede antlaşma imzaladığı Yahudi kab i leleri hangileridir? 

389.Tacize uğrayan bir Müslüman kadına yardım eden sahabiyi öldürdükleri için sürülen Yahudi kabilesi hangisidir ? 

390.Peygamberimizle yapılan antlaşmayı bozan ve Medineden ilk sürülen Yahudi  kabilesi hangisidir?  

391.Vatana ihanet suçu işleyen ancak Hazrec kabi lesinden Abdullah b.Ubeyin ricasıyla affedilen Yahudi kavmi hangisidir?  

392.Medineden sürülen ve Suriye tarafına giden Kaynuka Yahudileri yaklaşık kaç kişiydiler? 

393.Hz. Peygamberi ve ashabını hicvetmekle meşhur ve Beni Nadr Yahudilerinden olan Yahudi kimdir? 

394.Müslümanların hanımları için aşk şiirleri okuyan Ka‘b b. Eşref’i  öldüren sahabi kimdir? 

395.Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr’in medineden sürülmesinin sebepleri nelerdir? 

396.Nadîroğulları Yahudileri  hangi şartlarla Medine’yi terk etmeye razı oldular. 

397.Medineden sürülen Yahudi kabileleri nerelere yerleşmişlerdir? 

398.Peygamberimizin  ashabına ikindi namazını Kurayza topraklarında kılmalarını duyurması için hangi sahabiye emretti? 

399.Peygamberimiz hangi sahabiyi Medine’de vekil  bırakarak beni Kurayza için sefere çıktı? 

400.Resulullah Hz. Musa’nın daha ağır durumlarla karşılaştığını hangi üzücü olay üzerine söylemiştir? 
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401.Beni kurayza Yahudilerinin kuşatılmasında  Müslüman ve Yahudilerin sayısı ne kadardır?  

402.Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan Benî Kurayza Yahudileri hangi şartlar i le teslim oldular?  

403.Benî Kurayza Yahudileri kendileri hakkında hangi sahabinin hüküm vermesini talep etmişlerdir?  

404.Benî Kurayza Yahudileri hakkında verilen hüküm maddeleri nelerdir?  

405.Medinedeki Yahudilerin sürülme veya öldürülme sebepleri nelerdir ayrı ayrı açıklayınız?  

406.Medine-Suriye yolu üzerinde ve Yahudilerin yaşadığı  önemli bir ticaret ve ziraat merkezi olan şehir hangis idir? 

407.Peygamberimiz ne zaman ve kaç kişil ik bir ordu ile hayberde yaşayan Yahudilerin üzerine yürümüştür?  

408.Hayber kuşatması yaklaşık kaç gün sürmüştür? 

409.Kuşatmaya alınan hayber şehrinde kaç kale vardır ve  Hayber kalelerinin en büyüğü hangisidir?  

410.Hayberin fethedilmesinde büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir?  

411.Hayber savaşında şehit olan ve öldürülen Yahudilerin  sayısı ne kadardır?  

412.Peygamber efendimiz Hayber’den sonra hangi halklarla hayber benzeri antlaşmalar yapmıştır? 

413.Hz. Peygamber dönemindeki en zengin ganimetlerden biri  hangi savaştan sonra ele geçmiştir? 

414.Hiç namaz kılmadan cennete giren kişi olarak hatıralarda yerini al an (Yahudi çobanı)   Müslümanın ismi nedir? 

415.Hangi savaştan sonra Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ın nüshaları Hz. Peygamber tarafında n sahiplerine iade edildi? 

416.Hayber’in fethinin ardından yahudi reislerinden birinin hanımı olan Resulullah’ı  zehirlemek  isteyen kadın kimdir? 

417.Hayber Fethi sonrası peygamberimize yapılan ikramda zehirlenerek şehit olan sahabinin ismi nedir? 

418.Hayber esirleri arasında bulunan, Hz. Peygamberin evlendiği yahudi reislerinden Huyey b. Ahtab’ın kızı kimdir?  

419.Arabistan bölgesinde yaşayan  Hristiyan Arap kabileleri  hangileridir? 

420.İslam topraklarına komşu olan ve Hristiyan olan devletler hangileridir? 

421.Bizans’a bağlı Busrâ valisine elçi olarak gönderilen  sahabi hangisidir? 

422.Hz. Peygamberin öldürülen tek elçisi kim tarafından öldürüldü. 

423.Peygamberimiz kaç kişi l ik bir orduyu  ve kimin komutanlığında Muteye  sefer göndermiştir? 

424.Mute savaşında şehit olan 3 komutan ve 4.komutanın isimleri nelerdir? 

425.Peygamberimiz Mute savaşına giderken Müslüman komutan ve askerlere yaptığı tavsiyeler nelerdir? 

426.Bizans orduları kumandanı ve  Hristiyan Arap kabilelerini idare eden komutanlar  kimlerdir? 

427.Mute savaşı ne zaman ve hangi sebeple olmuştur, Müslümanların şehit sayısını belirtiniz? 

428.Hz. Peygamber Mûte’de şehitlerin ardından ağlamış, ve ashabına hangi tavsiye ve öneride bulunmuştur? 

429.Peygamberimiz hangi şehit komutanın ailesine 3 gün yemek vermiş ve çocuklarının bakımını üstlenmiştir?  

430.Tebük Seferi ne zaman olmuş ve kime karşı yapılmış,  Müslümanların sayısı ne kadardır ? 

431.Bizans imparatorunun ismi nedir? 

432.Tebük seferinde büyük cömertlik yapan ve ençok bağışta bulunan sahabiler hagileridir? 

433.Tebük seferinde malının tamamını ve malının yarısını bağışlayan sahabiler  kimlerdir? 

434.Tebük’te bulunduğu sırada Hz. Peygamber İslamiyet’e davet için hangi bölge ve şehirlere birlikler gönderdi? 

435.Peygamberimiz hangi sahabinin komutanlığında Dûmetülcendel’e askeri birl ik  göndermiştir?  

436.Müslümanlar tarafından esir edilen  islama  düşmanlık eden Hristiyan emiri kimdir? 

437.Hz. Peygamberin, Bizans İmparator’u Herakleios’a, hangi sahabiyi ikinci kez İslam’a davet mektubu gönderdi? 

438.Bizans hükümdarının peygamberimize gönderdiği elçi hangi arap kabilesine mensuptur? 

439.Tebûk seferi Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş, zor bir zamanda  yapıldığın ı bildiren ayet hangi surede geçer? 

440. Tebük seferi ve ordusu Kuranda hangi surede hangi isimle anılır?  

441.Mescidi Nebevi de kendi ibadetlerini yapmak isteyen Hristiyan kavmi kimdir ve ne zaman gelmişlerdir? 

442.Hz peygamberle tartışan ve haklarında Aliimran süresinin i lk 80 ayeti nazil  olan din mensupları ve kavim hangisidir? 

443.Âl-i  İmrân suresinin 61. ayetini ifade eden lanetleşme  Peygamberimiz ve kimler arasında olunmak istenmiştir? 

444. Tartışmada haksız ve yalancının Allah’ın lanetine uğraması için beddua edilmesi hangi kavramla ifade edilmektedir? 

445.İslama inanmadıkları halde, kendilerini inanıyormuş gibi gösteren münafıkların,iki yüzlü grubun başını kim çekmiştir? 

446.Kur’an-ı Kerim’in 63. sure olup iki yüzlü kimseler hakkında uzunca bahseden sure hangisidir?  

447.Medine’de Peygamberimize ve Müslümanlara karşı düşmanlık ve fitne yapan Hristiyan kimdir? 

448.Mekke fethinin ardından Taif’e kaçan ve daha sonra Suriye’ye giden Hristiyanları kışkırtan kişi kimdir? 

449.Benî Mustalik kabilesine düzenlenen seferde ensar ve muhacirleri birbirine düşürmeyi deneyen münafık kimdir? 

450.İfk Hadisesi diye bil inen, Hz. Âişe’ye iftira olayını hangi seferde olmuş ve hangi surede iftira olduğu ifade edilmi ştir? 



          599  Soru i le Hz. Muhammedin Hayatını öğreniyorum   ( Siyer Yarışması )         Şahinbey   /   Gaziantep    2021  

                    Kaynak Eser:      Hz. Muhammed’in Hayatı             ( Pr.Dr.Casim  Avcı ve Mevlana İdris),             Derleyen: Mesut Öcalan 

 

10 
      

451.Hz. Âişe’ye iftira olayında müminlerin bir yalan söz karşısında  takınmaları gereken tavrın nasıl  olması belirtilmiştir?  

452.Benî Müstalik (Müreysi) seferinde ordunun artçısı olan ve hz. Aişe i le birl ikte iftiraya maruz kalan sahabi kimdir? 

453.Medine de Münafıkların inşa ettiği mescidin ismi hangi surede ve hangi anlamda geçmektedir ? 

454.Kuranda  takva üzerine kurulmuş mescid i le hangi mescidler  kasdedilmiş olabilir? 

455.Peygamberimiz münafıklara nasıl  bir muamele yapmıştır? 

456. Hz. Peygamber Hudeybiye antlaşmasından sonra devlet başkanlarına gönderdiği  mektupların sayısı nekadardır?  

457.Peygamberimizin İslama davet etmek için gönderdiği elçilerde aranan özellikler nelerdir?  

458.Peygamberimizin yaptırdığı mührün üzerinde ne yazmaktadır? 

459.İslam’ın doğuş yıl larında Ortadoğuda  birbirleriyle mücadele eden dönemin iki süper güçlü devletleri hangileridir? 

460. 614 yıl ında Kudüs’ü zapt ederek Hristiyanlar için önemli olan Kutsal Haç’ı alıp başkentlerine götürenler kimlerdir? 

461.619’da Mısır’ı işgal ettikten sonra 626’da Anadolu’yu aşıp İstanbul önlerine kadar gelen devlet hangisidir? 

462.Sâsânîler’in ordusunu 627 yıl ında Ninevâ’da (Ninova) ağır bir yenilgiye uğratan devlet hangisidir? 

463.Hz. Peygamberin İslam’a davet mektubu Sâsânî Hükümdarına hangi sahabi tarafından götürülmüştür?  

464.Peygamberimizin islama davet mektubu gönderdiği, Sâsânî Hükümdarının ismi nedir . 

465. Peygamberimizin islama davet mektubunu hangi devletin hükümdarı   ve hangi sebeple yırtmıştır? 

466.Sasani devletinin hükümdarı Kisrânın   San‘a’daki valisinin ismi nedir? 

467.Peygamberimizin islama davet mektubunu yırtan kisra kim tarafından öldürülmüştür? 

468.Yemen’in i lk Müslüman valisi kimdir? 

469.Bizans İmparatoru Herakleios Hz. Peygamber hakkında bilgi almak için  Suriyede görüştüğü Mekkeli  kimdir? 

470.Peygamberimiz Habeşistan hükümdarı Necâşîsi’ye hangi  sahabiyi elçi olarak göndermiştir? 

471.Peygamberimiz hangi sahabi tarafından Bizans’ın Mısır genel valisi Mukavkıs’a mektup göndermiştir? 

472.Bizans’ın Mısır genel valisi Mukavkısın asıl  ismi nedir? 

473.Bizans’ın Mısır genel valisi Mukavkıs’ın peygamberimize gönderdiği hediyeler nelerdir? 

474.Peygamberimiz hangi sahabi tarafından Gassani kıralına mektup göndermiştir? 

475.Peygamberimiz hangi sahabi tarafından Benî Hanîfe Kabilesinin Reisine Mektup göndermiştir? 

476.Peygamberimizin gönderdiği mektuplarda gösterilen uslup  ve içerik hakkında bilgi veriniz? 

477.Peygamberimizin gönderdiği mektuplarda Müslüman olmaları halinde ne gibi görevleri yapmalarını istemiştir?  

478.Peygamberimizin gönderdiği mektuplarda islamı kabul etmedikleri halde onlara sunduğu şartlar nelerdir?  

479.Arabistan’ın çeşitl i  bölgelerinde yaşayan kabilelerin islama girmesi hangi surede bu hususa işaret edilmiştir? 

480. İslam’a girmek için gelen heyetlerinin en yoğun olduğu sene hangi yıl  ve bu yıla  verilen isim nedir? 

481.İslam’ı kabul etmek için bazı şartlar i leri süren kabi le hangisi ve hangi şehirden gelmiştir? 

482.İslama girmeyi kabul etmeyip cizye vermeyi kabul ederek kendi  dinlerinde kalmak isteyen kabileler hangileridir? 

483.Hz. Peygamber, heyetleri nerede kabul ederek, âdetleri üzerine onlarla muhatap olmuştur? 

484.Peygamberimiz Medineye gelen heyetlerle kendisi  ve diğer Müslümanların nasıl i lgilenmesini istemiştir? 

485.Peygambberimiz İslam’a giren kabilelere hangi amaçla sahabilerin bir kısmını görevli  göndermiştir?  

486.Hangi kabileler Hz. Peygamberin hastalandığını duyunca peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanlara itimat etmişlerdir? 

487.Peygamberimiz hangi olayı ecelinin yaklaştığına işaret olarak gördü ve bu hususu kızı Hz. Fâtıma i le de paylaştı? 

488.Hz. Peygamber hayatının son Ramazan ayında kaç gün itikâfta kaldı? 

489.Peygamberimiz hangi yıl  hacca gitmiştir ve nerede ihrama girmiştir? 

490.Peygamberimizin üzerinde hac yaptığı devesinin ismi nedir  ve kaç safar hac görevini ifa etmiştir? 

491.Peygamberimiz hac için Mekkeye vardığında Mekkede ve Arafatta hangi mevkide  kendisi için çadır kurulmuştur? 

492.Peygamberimiz Hac esnasında Arafe günü  nerede Öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kıldı? 

493.Peygamberimiz Arafat günü yaklaşık kaç kişiden oluşan ashabına Vedâ Hutbesi diye anılan konuşmasını yaptı? 

494.Hz. Peygamber, veda hutbesinde islamın hangi temel ahlaki ve hukuki i lkelerine değinmiştir? 

495.Hz. Peygamber, veda hutbesinde kaldırdığı cahiliye dönemine ait bazı anlayış ve gelenekler nelerdir? 

496. Hz. Peygamber  söylediklerini tasdik ettirerek,  Allahı şahit tutmak için üç defa hangi sözü tekrarlamıştır? 

497. Hz. Peygamber Arafat’tan ayrılmadan önce inen son ayet hangi surede geçmektedir  ve ayetin içeriği nedir? 

498.Peygamberimiz  Arafat’tan ayrıldıktan sonra nerede akşam ve yatsı namazlarını birl ikte kıldı? 

499.Peygamberimiz Arafattan ayrıldıktan sonra  bayram günü sabah namazını nerede kılmıştır? 

500.Peygamberimiz hacda Bayramın birinci günü hangi şeytana  yedi taş atmıştır? 
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501.Peygamberimiz hacda nerelerde hutbeler okumuştur? 

502.Peygamberimizin yaptığı hacca veda hacı okuduğu hutbeye de veda hutbesi hangi sebeple denilmiştir? 

503.Peygamberimiz  Vedâ Haccı’nı yapıp Medine’ye döndükten sonra rahatsızlandığı son günlerinde neler yapmıştır? 

504.Peygamberimiz henüz hayatta iken Yemende çıkan yalancı peygamber kimdir ve kim tarafından öldürülmüştür? 

505.Yemendeki yalancı peygamber ne gibi zararlar vermiş ve Peygamberimiz ne tepki göstermiştir? 

506.Peygamber Efendimizin ölüm tarihini miladi ve kameri takvime göre açıklayınız? 

507.Yalancı peygamber iddiasında bulunan Benî Hanîfe kabilesinin l ideri kimdir? 

508.Yeryüzünün yarısı senin yarısı da benim olsun diyerek peygamberlik iddiasında bulunan kişi nerede ortaya çıktı? 

509.Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde ortadan kaldırıl an yalancı peygamber kim tarafından öldürülmüştür? 

510.Hz.Peygamber hicretin 11. yıl ı Safer ayında hangi sahabinin başkanlığında son olarak bir sefer düzenlemek istemiştir? 

511.Hz.Peygamber hayatta iken son olarak Hazırlanan ordu Medine’nin dışında nerede  karargâh kurdu? 

512.Hz Peygamberin ölümünün yaklaştığını ifade eden konuşması üzerine ağlayan aziz dostu sahabi hangisidir?  

513.Peygamberimzin son konuşmalarında hangi konulara dair uyarılarda bulundu? 

514.Peygamberimiz “Allah katında değer taşıyan güzel işler yapınız” nasihatını yakın akrabalarından kimlere yapmıştır?  

515.Peygamberimiz son günlerini hangi eşinin yanında geçirmiştir? 

516.Hz. Peygamber vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaşınca namazları kıldırması için hangi sahabiye emretmiştir? 

517.Peygamberimiz hastalığında hangi yakınlarının yardımıyla  mescide gitti? 

518.Peygamberimizin ruhunu teslim etmeden önce mübarek ağzından dökülen son sözleri ne olmuştur? 

519.Hz. Peygamberin vefatına şaşkınlık içinde onun ölmediğini söyl eyen sahabi kimdir ve hangi ayetle teskin olmuştur? 

520.“Muhammed’e tapan biri  varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür” diyerek Müslümanları teskin eden kimdir?  

521.Peygambberimizin cenazesi kim ve kimler tarafından yıkanmıştır? 

522.Peygamberimiz hangi gün cenazesi yıkandı ve defnedilmiştir? 

523.Peygamber efendimizin cenaze namazını kim kıldırmış veya nasıl  kıl ınmıştır? 

524.Peygamberimizin bıraktığı miras hangi kavramla ifade edilir? 

525.Peygamber efendimizin vefatında, mülkiyetinde bulunan mallar nelerdir? 

526.Peygamberimizin  Allah’ın huzuruna çıkmaktan hayâ edeceğini ,fakirlere dağıtılmasını istediği  para kaç dirhemdir? 

527.Peygamberimizin borcu karşıl ığında bir yahudinin elinde rehin olarak bulunan eşyası neydi? 

528.Sevgili  Peygamberimizin, bütün çağlarda bütün insanlar için son derece değerli  olan bıraktığı iki manevî mirası neydi? 

529.Peygamberiimizin “ ayağımın altındadır “ dediği haram olan iş hangisidir? 

530.Peygamberimizin “Kaldırdığım ilk kan davası” dediği akrabası kimdir? 

531.Hz. Peygamberin mesajının içerdiği değerlerin temel özelliği nedir? 

532. Hz.peygamber için “(Ey Resûlüm) Şüphesiz sen en yüce bir ahlâk üzeresin.”ayeti hangi sürede geçmektedir? 

533.Peygamberimiz evdeki zamanını kaç bölüme ve nasıl  ayırırdı? 

534.Peygamberimizin çok eşle evli l iğinin sebeplerini açıklayarak i lgili hükümlerin ne zaman vahyedildiğini belirtiniz? 

535.Peygamberimizin eşleri, “mü’minlerin anneleri” arapça olarak hangi kavramla ifade edilir? 

536. Peygamberimizin eşleri i le evli l iklerinin temel sebeplerini ayrı ayrı açıklayınız? 

537.Peygamberimiz hangi eşiyle birlikte koşu yarışı yapmıştır? 

538.Peygamber Efendimizin hangi eşlerinden çocukları doğmuştur? 

539.Peygamberimizin hangi kızları kimlerle evlenmiştir ayrı ayrı belirtiniz? 

540.Peygamberimizin hangi iki kızı aynı sahabi  i le biri  vefat edince diğeri evlenmiştir? 

541.Peygamberimizin kızlarından Bedir Zaferinin kazanıldığı gün vefat eden ilk  kızı hangisi olmuştur? 

542.Peygamberimizin torunlarının isimlerini anneleriyle birlikte belirtiniz?  

543.Peygamberimizin kızlarından hangisi eşiyle birlikte Habeşistana hicret etmiştir?  

544.Peygamberimizin vefat ettiğinde hayatta olan ve babasından 6 ay sonra vefat eden kızı hangisidir?  

545.Peygamber Efendimizin “Ümmü ebîhâ” (babasının annesi) diye isimlendirdiği kızı hangisi olmuştur? 

546.Peygamber Efendimizin  Zehrâ, “Betûl” lakaplarıyla da bil inen kızı hangisidir? 

547.Peygamberimizin en son doğan çocuğu ve annesinin ismi nedir? 

548.Peygamberimizin  soyu Hangi kızı ve torunları  vasıtasıyla devam etmiştir? 

549.Peygamberimizin sevdiği  çocuklardan Amcası Abbas’ın çocuklarının isimleri nelerdir? 

550.Akrabaya iyil ik ve yardım etmek, akrabaları ziyaret etmek, akrabalık bağlarını canlı tutmak hangi kavramla bil inir? 
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551.Huneyn savaşından sonra ele geçen esirler arasında peygamberimizin hangi sütkardeşi de vardı? 

552.Peygamberimiz şehit olan amcası Hamzanın  yetim çocuğunu hangi sebeple  kime teslim etmiştir? 

553.Peygamberimizin yakınları ve evlatlıkları nerelerde şehit olmuştur? 

554.İl imde en önde gelen sahabîlerden biri  ol an Peygamberimizin yakınlarnın  isimleri nelerdir? 

555.İnsanın komşularına karşı görev ve sorumluluklarını maddeler halinde belirtiniz  

556.“Peygamberimizi mü’min olarak gören ve Müslüman olarak ölen kimse” hangi isimle anılır?  

557.Peygamber efendimizin arkadaşlarından birinin adı anıldığı zaman nasıl  onları anmamız gerekir? 

558. Kur’an-ı Kerim’de Allah tarafından “insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet” olarak kimler tanımlanmıştır? 

559. “altın nesil”, ve  “asr-ı saadet” (mutlu asır) kavramları hangi Müslümanlar için kullanılmıştır? 

560.Peygamberliğin i lk yıl larından itibaren her türlü zorluğa göğüs geren genç sahabiler hangileridir? 

561.Peygamberimizin gecenin  son üçte birinde uyanıp,  gökyüzüne bakarak hangi surenin ayetlerini okurdu? 

562.Peygamberimiz Kendisi veya bir başkası rahatsızlandığı zaman hangi sureleri okurdu? 

563.İbadet eden bir Müslüman aynı zamanda hangi ahlaki değerlere de sahip olması  gerekir? 

564.Hudeybiye Antlaşması sırasında Mekke müşriklerinin elçisi olarak Peygamber Efendimizin yanına gel en kişi kimdir? 

565.Peygamberimizin  “Muhammedü’l-Emîn” veya sadece “El-Emîn” adıyla anılmış olmasının temel sebebi ne olabilir? 

566.Peygamberimiz en yakın akrabaları ne zaman vefat etmiştir ve kabirleri  hangi şehirlerde bulunmaktadır? 

567.Kureyşten biri  hırsızlık yapınca peygamberimizin çok sevdiğini bildikleri hangi  genç sahabi  Aracı olarak seçi ldi?  

568.Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirler arasında Peygamber Efendimizin  hangi amcası da  vardı? 

569.Peygamberimizin cömertliği, hangi ayda daha da artardı? 

570.Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden  ayet hangi sürede geçmektedir? 

571.Türkler ne zaman  İslamiyetle tanışmışlar ve Müslüman olmuşlardır? 

572.Peygamberimizin yakın ev halkını ifade eden kavram nedir? 

573.Peygamber Efendimizi sembolize eden çiçek olarak bilinen bitki hangisidir? 

574.“Haremeyn” denilen isim hangi kutsal iki şehir için söylenmiştir? 

575.Osmanlı zamanında Mekke ve Medine’ye gönderilen  altın ve kıymetli  hediyeler hangi isimle anılırdı?  

576.Ravza-i  Mutahhara olarak bilinen kutsal bir mekanın islam tarihinde yeri nedir?  

577.İslam dünyasında “Kutsal Emanetler” olarak bil inen eşyalar ülkemizde hangi şehir ve nerede korunmaktadır? 

578.İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda  bulunan “Hırka-i  Saadet Dairesi” olarak bilinen mekanın önemini belirtiniz? 

579.İstanbuldaki hırka peygamber aşığı olarak bilinen hangi isme, Peygamberin vasiyeti üzerine hediye edilmiştir? 

580.Hırka-i  Şerif mahallesi  olarak bilinen mahalle ülkemizin hangi şehrinde bulunmaktadır? 

581.Efendimizin doğduğu gün olarak bil inen 12 Rebîülevvel’de kutlama programları yapılması hangi isimle anılır? 

582.XV. yüzyılda yaşayan Süleyman Çelebi tarafından şiir tarzında yazılmış olan  önemli bir edebiyat eserinin adı nedir? 

583.Divan edebiyatında  ayrı bir bölüm olan “Na‘t” ın konusu ve içeriği hakkında bilgi veriniz? 

584.Peygamberleri anlatan eserlere ne ad verilmiştir? 

585.Peygamber Efendimizin hayatını kronolojik bir şekilde anlatan şiir veya düzyazı eserlere ne denir? 

586.Peygamber Efendimizin isimlerine dair eserler olup şiir veya düzyazı tarzında yazılmış  olanlara ne ad veril ir? 

587.Peygamberimizin fizikî ve ahlakî özelliklerini anlatan, düzyazı olarak kaleme alınan eserler hangisidir? 

588.Peygamberimizin sadece fizikî özelliklerini aktaran rivayetlerin şiir hâlinde yapılmış tercüme eser nedir? 

589.Peygamber Efendimizin miracının anlatıldığı eserlere ne ad veril ir? 

590.Ünlü komutanların ya da efsanevî kahramanlar ın savaşlarını anlatan eserlere verilen genel isim nedir? 

591.Türk edebiyatında peygamberimizi öven yazar ve esrlerinin isimlerini belirtiniz?  

592. Konsun – yine – pervazlara Güvercinler, “Hû hû”lara karışsın Âminler” diyen şair kimdir?  

593.Peygamberimiz için okunan  Salât-ı Ümmiye  ve Kurban Bayramı Tekbirinin bestekarı kimdir? 

594.Peygamber Efendimize Allah’tan rahmet dilemek, onu ve ailesini hürmetle anmak için okunan duaların ismi nedir? 

595.Dinî-tasavvufî içerikli, Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiirlerin makamla bestelenmiş şekline ne denir? 

596.Allah ve peygamberimiz hakkındaki övgülerden, din büyüklerinden, şiirlerin bir kişi tarafından söylenmesi nedir? 

597.Güzel yazı sanatı olarak isimlenen kavram nedir? 

598.Osmanlı hat sanatının  kurucusu kabul edilen şahıs kimdir? 

599.İstanbul’da Ayasofya Camii’nin iç mekânında kubbeye yazılmış olan hat levhaları kime aittir? 

Not: Bu sorular Diyanet İşleri Başkanlığının düzenleyeceği siyer yarışması için ilgili kitaptan derlenmiştir. 


