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(2016-2017) Siyer Mektebi Sınav Soruları 

1. Siyer-i Nebi’nin (sas) doğru bir surette okunması, aktarılması ve hayatlara taşınması adına aşağıdaki 

ifadelerden hangisi kullanılamaz? 

a. Siyer-i Nebi’nin (sas) içerisindeki o kutlu mesajlar, evrensel özellikli mesajlar olarak değerlendirilmelidir. 

b. Siyer-i Nebi’ye (sas) ait her bir olay bütüncül bir bakış açısı ile incelenmelidir. 

c. Siyer-i Nebi’ye (sas) ait tarihi olaylar günümüz dünyasına taşınırken tarihi bağlamları göz ardı edilerek 

değerlendirilmelidir. 

d. O döneme ait anılan İslam düşmanları sonraki dönemler için de birer prototip olarak değerlendirilmelidir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangi ifade Medine döneminin bilinmesinin doğuracağı sonuçları doğru bir surette ifade 

etmektedir? 

a. Hz. Peygamber’in (sas), hayatın birçok alanındaki örnekliğini ve rehberliğini öğrenmemizi sağlamaktadır. 

b. Müslüman şahsiyetini muhafaza ederek, başkaları ile nasıl bir arada yaşanabileceğini ortaya koymaktadır. 

c. İslam toplumunun nasıl ve hangi esaslar üzerine bina edildiğini ifade etmektedir. 

d. Hepsi 

 

3. İslam öncesi Yesrib Coğrafyası hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Yesrib’in dört bir tarafı, verimli ve kullanılabilir arazilerle çevrilidir. 

b. Mekke iklimine yakın oldukça sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. 

c. Buas savaşı bölgedeki Araplarla Yahudiler arasında gerçekleştirilmiştir. 

d. Beni Nadir Yahudileri özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi oluş tarihi, içeriği ve özelliği itibariyle Hicretin ikinci senesinde gerçekleşmiş 

olaylardan değildir? 

a. Kıble’nin Kudüs’ten Mekke’ye çevrilmesi hadisesi bu yılın Recep ayında gerçekleşmiştir. 

b. Esʿad b. Zurâre (ra) bu yılın Şevvâl ayında vefat etmiştir. 

c. Ramazan orucu bu yılın Şaban ayında farz kılınmıştır. 

d. Bedir savaşı bu yılın Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiştir. 

 

 



 

5. Kur’an’da yaşandığı zaman için sıkıntılı zaman anlamına gelen “Sâʿtu’l-ʿUsre” (Tevbe 9/117), rivayetlerde ise 

ordu için Ceyşu’l-ʿUsre tabirlerinin kullanıldığı gazve Hicretin kaçıncı yılı gerçekleşmiştir? 

a. Dokuzuncu yıl 

b. İkinci yıl 

c. Altıncı yıl 

d. Üçüncü yıl 

 

 

6. Mekki ve Medeni ayetlerin karşılaştırılması hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz? 

a. Mekki ayetlerde temel örgü Akide, Ahlak ve Ahiret inancı üzerine bina edilmektedir. 

b. Medeni ayetlerde diğer inanç mensupları arasında en çok Hristiyanlara ait bilgiler konu edilmektedir. 

c. Mekki ayetlerin muhtevası bilinmeden Medeni ayetlerin muhtevasının tam olarak anlaşılması mümkün 

değildir. 

d. Medeni ayetlerde toplumsal ve bireysel yaşama ait hükümler ayrıntılı bir surette konu edilmektedir. 

 

 

7. Efendimiz’in (sas) toplumun yeniden inşası noktasında Kabileden Ümmete dönüşen süreç için attığı adımlar 

ile alakalı bilgiler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

 1. Kabile düzeni ve kan bağından bağımsız bir toplum düzeni inşa etmiştir. 

2. İlk adım olarak Mektep inşa ettirmek suretiyle eğitimin zaruretini ortaya koymuştur. 

3. Devleti, Peygamberlik vazifesi için bir araç ve ihtiyaç olarak değerlendirmiştir. 

4. Kurduğu Ümmet toplumunun içerisine farklı inanç gruplarını da dâhil etmiştir. 

 a ) Yalnız 4   b ) Yalnız 1, 3   c ) 1, 3, 4   d ) Hepsi 

 

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Resulullah’ın (sas) Medine’de ortaya koyduğu ekonomiye dönük başarısının 

temel etkenlerinden bir tanesidir? 

a. Gelirin eşit değil, ihtiyaç ekseninde bölüştürülmesi 

b. Zengin Yahudi kapitalinin kısa sürede Müslümanların eline geçmesi 

c. Zengin sınıfının ortak ideali paylaşması 

d. Hepsi 



 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyeti içerisinde Mescidin rolü ve fonksiyonu açısından doğru bir 

cümle değildir? 

a. Kişilere verilen cezaların uygulandığı yer olarak kullanılmayan bunun dışında kalan hayata dair tüm alan ve 

uygulamalar için ise kullanılan merkezi bir yapıdır. 

b. Sadece namaz kılınan bir namazgâh değildir. 

c. Devletin merkezi olan bir mekândır. 

d. Hanımların da günde beş vakit cemaatle namaz kılabildikleri bir ortamdır. 

 

10. Hz. Peygamber’in (sas) Kuba köyüne gelişi ile beraber Mescid-i Nebevi’nin inşasına kadar yaşanan süreç ile 

alakalı bilgiler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

I. Efendimiz (sas), Dayızadeleri olan Salim oğullarını kendisini karşılaması için çağırmıştır. 

II. Sehl ve Süheyl isminde iki yetim kardeşten satın alınmak suretiyle Mescid-i Nebevi’nin inşasına başlanmıştır. 

III. Efendimiz (sas) bir yılı aşkın sürecek olan Mescid-i Nebevi’nin inşası bitene kadar Hz. Halid b. Zeyd’in (ra) 

evinde misafir edilmiştir. 

 

a) I, II    b) Yalnız II   c) II, III    d) Hepsi 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın (sas) vefatına kadarki süreç içerisinde Medine Mescidi için doğru bir 

ifade olarak değerlendirilemez? 

a. Resulullah’ın (sas) vefatına kadar Medine’de kullanılan tek mescid idi. 

b. Yatılı olarak da kalına bilinen bir eğitim yuvası idi. 

c. İlk yapıldığı tarih itibariyle sadece iki hücresi bulunan bir külliye idi. 

d. İlk yapıldığı zaman kıblesi Kudüs’e dönük olarak yapıldı. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, İslam’a düşman olan Medine Yahudilerinin Medine Vesikasını kabul etme 

nedeni doğru olarak ifade edilmiştir? 

a. Yahudilerin Medine’de azınlıkta olması 

b. Hicret’ten hemen sonra ortaya konmak suretiyle Vesika’nın bir oldubittiye getirilmesi 

c. Yahudilerin yaşamsal güvenlikleri ve adalete olan ihtiyaçları açısından Vesikayı elzem görmeye başlaması 

d. Yahudilerin ayrı bir millet olduklarını vurgulayan maddenin Vesika’ya dâhil edilmesi 



 

13. İlk yazılı Anayasa olan Medine Vesikası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a. Medine’de yaşayan topluluğun savunma, kanun koyma ve benzeri durumlarını düzenlemektedir. 

b. Yahudiler de dâhil olmak üzere herkes için din ve vicdan özgürlüğü öngörmektedir. 

c. İslam’ın evrensel kurallarını da ihtiva etmektedir. 

d. Bu Vesikanın tarafları olarak tüm insanlık öngörülmektedir. 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (sas) döneminde yaşanan savaş hadiselerinin ortaya çıkış 

sebeplerinden değildir? 

a. Medine’deki Yahudilerin özellikle ekonomik anlamda toplumsal nüfuzlarının fazlaca artması 

b. Mekke Müşriklerinin Müslümanlara dönük mütecaviz hareketlerde bulunması 

c. Medine’deki Münafıkların, Mekke Müşriklerinin Müslümanlara karşı ittifak çağrılarına destek vermesi 

d. Hz. Peygamber’in (sas) Medine İslam Toplumunu siyasi ve iktisadi anlamda korumak adına önlem almak 

istemesi 

 

15. Aşağıdaki kabilelerden hangisi Medine döneminde Hz. Peygamber’in (sas) karşısında muhalif bir 

tutum izlememiştir? 

a. Benî Nadîr kabilesi 

b. Huzâa kabilesi 

c. Benî Bekr kabilesi 

d. Benî Kurayza kabilesi 

 

 

16. Hz. Peygamber (sas) döneminde gerçekleşen Seriyyeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 

sıralanmıştır? 

I. Îs Seriyyesi 

II. Nahle Seriyyesi 

III. es-Sevîk Seriyyesi 

IV. Ğâbe Seriyyesi 

 

a) I,II, III    b) Yalnız I  c) I,II, IV   d) Hepsi 



 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Medine Yahudilerinin Müslümanlara karşı takındıkları tavırların altında 

yatan sebepleri doğru olarak ifade edilmiştir? 

a. Güçlü dinî ve kültürel geleneklere sahip olmaları 

b. Irkçı bir tutumla üstünlük taslamaları 

c. Yahudi din adamlarının yanlış yönlendirmeleri 

d. Hepsi 

18. Medine Yahudileri hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi ifade edilemez? 

a. Medine’den çıkarılan üç kabile dışındaki birçok Yahudi kabilesi ile İslam toplumu yanyana yaşamaya devam 

etmiştir. 

b. Medine Yahudileri Dünyanın çeşitli bölgelerindeki diğer Yahudilere göre daha içe kapalı ve eğitimsiz bir 

inanç kültürüne sahip olmuşlardır. 

c. Kaynukaoğulları Hz. Yusuf’un (as) soyundan gelmişlerdir. 

d. Farklı şekillerde ve tahrife uğramış olsa da Yahudilerde namaz ve oruç gibi ibadetler uygulama zemini 

bulmuştur. 

19. Aşağıdakilerden hangisi Medine İslam Toplumu içerisinde bulunan münafıkların karakteristik özelliklerinden 

birisi değildir? 

a. Kalplerinde hastalık taşıyor olmaları 

b. Menfaatperest olmaları 

c. Müslümanların arasına nifak sokmaları 

d. Hiçbiri 

20. Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah’ın (sas) münafıklara karşı takındığı tavır ve tutumlarından birisidir? 

a. Münafıklara karşı asla müsamahakâr davranmamıştır. 

b. Nifaklarını gidermek amacıyla en önemli vazifeleri onlara vermiştir. 

c. İslam’ın zahire göre muamele ilkesince İslam toplumundan dışlamamıştır. 

d. Kalplerini ısındırmak amacıyla kendilerine ait kurdukları mescitte faaliyet yapmalarına müsaade etmiştir. 

21. Müslümanların, düşmana karşı İslam ordusunun içerisinde bulunan bazı yeni iman etmiş olanların 

konumlarına ve İslam ordusunun mevcut asker sayısına güvenerek mücadeleyi hafife aldıkları savaşın adı 

hangisidir? 

a. Huneyn Gazvesi 

b. Mekke Fethi 

c. Hendek Gazvesi 

d. Tebük Gazvesi 



 

22. H.  4. yılı Safer ayında gerçekleşen ve Münzir b. Amr’ın (ra) liderliğindeki tebliğ heyetinin saldırıya uğradığı 

vakanın adı nedir? 

a. Bi’ru Maûne 

b. Racî’ 

c. Übnâ 

d. Zâtü’s-Selâsil 

 

23. Hicretin ilk günlerindeki Medine Dönemi Ekonomisi ve Ticareti hakkında aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

a. Tarım ve dericilik ticaretin en önemli iki unsurudur. 

b. Ekonominin büyük bir kısmının Yahudilerin elinde olduğu bir durum söz konusudur. 

c. Üretimden ziyade alış-verişin ön planda olduğu bir ticaret ortamı mevcuttur. 

d. İbn Huneyn sokağının bulunduğu yerdeki çarşı en yoğun çarşı konumundadır. 

 

24. Hz. Peygamber’in (sas) Medine’deki ekonomi yönetimi konusunda attığı adımlar ile alakalı bilgiler 

aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

I.   Efendimiz (sas), Müslümanların kullanacağı alternatif bir çarşı kurdurmuştur. 

II.   Ekonomiye “narh” usulü üzerinden müdahale etmiştir. 

III.   Hisbe teşkilatı ile pazarın denetimini sağlamıştır. 

IV.   İhtikâr hususunun her türünü kaldırmıştır. 

 

 a) I, III    b) I, III, IV   c) I, II, III   d) Hepsi 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah (sas) Asrında Teşri hususu bakımından doğru bir ifade değildir? 

a. İslam’da hukuk kurallarından önce esas olan ahlak kurallarıdır. 

b. İslam teşriinin en bariz özelliği tedrîci olmasıdır. 

c. Resûlullah’ın (sas) izniyle bazı Sahabi Efendilerimiz (r.anhum) içtihat ortaya koymuşlardır. 

d. Hz. Peygamber’in (sas) hüküm koyma yetkisi yoktur. 

 



 

26. Efendimiz (sas) İslam Toplumunu yok etmeye kilitlenmiş Mekke Müşriklerine Hudeybiye musalahası 

döneminde neden yardım etmiştir? 

a. Mekke Müşriklerinin saldırılarından kurtulabilmek için 

b. Medine’deki Müşrik Arapların içten saldırı ihtimallerini zayıflatmak için 

c. Mekke Müşriklerinin kalplerini İslam’a ısındırmak için 

d. Hudeybiye Musalahasının ilgili maddeleri, Müşriklere yardım etme mecburiyetini emrettiği için 

27. Medine İslam Toplumunun oluşmasındaki 7 temel adım aşağıdaki şıklardan hangisinde oluş sırasına göre 

doğru bir şekilde sıralanmıştır? 

1. Mescid 

2. Muahât 

3. Çarşı 

4. Menzil 

5. Ordu 

6. Vesika 

7. Mektep 

a) 1, 7, 2, 4, 6, 3, 5  b) 1, 4, 7, 2, 6, 5, 3  c) 1, 4, 2, 7, 5, 3, 6  d) 4, 1, 7, 2, 3, 5, 6 

 

28. Resulullah (sas) hangi tarihten itibaren çevre devletlere davet mektupları göndermeye başlamıştır? 

a. Hicretin 9. yılı 

b. Hicretin 8. yılı 

c. Hicretin 6. yılı 

d. Hicretin 5. yılı 

 

29. Hudeybiye Antlaşması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur? 

a. Müslümanların tebliğ vazifelerini yapmaları hususunda geniş olanaklar tanımıştır. 

b. Kureyşli müşrikler’in Müslümanlara karşı fiilî düşmanlığı sona ermiştir. 

c. İslâm Devletinin antlaşmanın bir tarafı olarak tanınması sağlanmıştır. 

d. Hepsi 

 

 

 



 

30. Kur’an’a konu olan (el-Fetih 48/18) Bey‘atürrıdvân hadisesinin oluş sebebi açısından aşağıdaki cümlelerden 

hangisi doğru bir ifadedir? 

a. Medine’den Mekke’ye saldırı için çıkan İslam Ordusunun ayaklarını sabit kılmak için yapılmıştır. 

b. Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın (ra) öldürüldüğü haberine karşılık intikamını almak için 

yapılmıştır. 

c. Gelen Mekke elçilerinin küstahça tavırlarına karşılık misilleme yapmak için yapılmıştır. 

d. Hiçbiri 

31. Arabistan yarımadası içerisinden heyetlerin H.9 ve 10. yılı itibariyle Medine’ye gelmelerinin temel 

sebepleri arasında aşağıdaki ifadelerden hangisi kabul edilemez? 

a. Mekke Fethi ile beraber bölgede hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesi 

b. Müşrik olanların Kâbe’ye gelmelerinin yasaklanması 

c. Kendi konumları açısından siyasi ve iktisadi kazanımlar elde etmenin arzu edilmesi 

d. Kayıtsız-şartsız Resulullah’a (sas) biat etme amacıyla Medine’ye gelinmesi 

 

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber’in (sas) yönetim anlayışına ait bir ifade değildir? 

a. Liyakat ve ferdî ehliyet ölçüsünde görevlendirmeler yapmıştır. 

b. İşlerinde danışmayı yani istişareyi esas almıştır. 

c. Hiçbir surette şahsi otoritesinin kabulünü talep etmemiştir. 

d. Yönetimi altındakilerle arasına engeller koymamıştır. 

33. Resulullah (sas) dış politika konusunda muhataplarına karşı aşağıdaki tavırlardan hangisini benimsemiştir? 

a. Müzakereci tavrı 

b. Tevazuu tavrı, 

c. İltifat edici tavrı, 

d. Hepsi 

34. Resulullah’ın (sas) savaş ahlakı ve stratejisi hususunda aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

a. Savaşlardaki insan ve mal kaybını asgaride tutmak hususunda çok önemli tedbirler almıştır. 

b. Savaşın başlatılması konusundaki ilk adımı her zaman düşmanlarından önce atmıştır. 

c. Haber alma teşkilatını Mekke Fethinin hemen öncesinde kurmuştur. 

d. Hepsi 



 

35. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Medine döneminde farz kılınmamıştır? 

a. Hac  b.Oruç  c.Namaz  d.Hiçbiri 

 

36. Mekke Fethi esnasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir? 

a. Mekke Müşrikleri için (istisnalar hariç) genel af ilan edilmiştir. 

b. Fetih sonrası ganimet paylaşımı sadece Müslümanlar arasında yapılmıştır. 

c. Kâbe’ye ve Ebu Süfyan’ın evine sığınanlara dokunulmamıştır. 

d. Hz. Peygamber (sas) devesinin boynuna eğilmiş bir halde tevazuu ile Mekke’ye girmiştir. 

 

37. Hz. Peygamber’in (sas) Risalet vazifesi boyunca ortaya koyduğu görev ve sorumlulukları hakkında aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a. Tebliğ vazifesini ifa etmiştir. 

b. Kur’an’da net ifadesi olmayan hiçbir konuda yasa koyucu bir yetki kullanmamıştır. 

c. Tebyin görevini icra etmiştir. 

d. Tebliğ ettiği hükümleri aynı zamanda tatbik etmiştir. 

 

38. Bir muallim olarak Resulullah’ın (sas) insan eğitimi konusunda yetiştirdiği Sahabe (r.anhum) neslinin 

mümeyyiz hususiyetleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Sahabe (r.anhum) hayatın her anı ve her alanına müdahil ve mutasarrıf olan bir Allah inancına sahipti. 

b. Sahabe (r.anhum) kulluğu hayatının esası kılan bir kıvama sahipti. 

c. Sahabe (r.anhum) sorumluluk ve vazife alanlarının hakkını veren bir anlayışa sahipti. 

d. Hepsi 

 

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Resûlullah’ın (sas) irad buyurduğu Veda Hutbesi için doğru bir ifadedir? 

a. Tümü itibariyle Arafat’ta irad buyrulmuştur. 

b. Resûlullah’ın (sas) hayatı boyunca yaptığı 4 umreden sonuncusunu ifa ettiği Hac mevsiminde irad 

buyrulmuştur. 

c. Hz. Ebu Bekir’in (ra) Hac emiri olarak vazife yaptığı yılın Hac mevsiminde irad buyrulmuştur. 

d. Hz. Ali’nin (ra) nazil olan ilgili Tevbe Suresinden ayetleri tebliğ ettiği Hac mevsiminde irad buyrulmuştur. 



 

40. Veda Hutbesi aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin vurgulandığı bir değerler manzumesidir? 

a. Üstünlüğün sadece takva ile olduğunu belirten eşitlik ilkesi 

b. İşçi haklarının korunmasına vurgu yapan adalet ilkesi 

c. Kadın hakları, miras hakları ve nesebin korunmasını emreden emanet ilkesi 

d. Hepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEVAP ANAHTARI 

1 C 21 A 
2 D 22 A 
3 D 23 C 
4 B 24 B 
5 A 25 D 
6 B 26 C 
7 C 27 B 
8 D 28 C 
9 A 29 D 
10 B 30 B 
11 A 31 D 
12 C 32 C 
13 D 33 D 
14 A 34 A 
15 B 35 C 
16 C 36 B 
17 D 37 B 
18 B 38 D 
19 D 39 B 
20 C 40 D 

 

Soruların derslere göre dağılımı: 

1. Medine Döneminin Önemi ve Bu Dönemin Belli Başlı Mesajları / Muhammed Emin YILDIRIM: 2 soru (1. ve 

2.sorular) 

2. Hicret Yurdu Yesrib'ten Medine'ye / Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin: 1 soru (3. soru) 

3. Medine Dönemi Kronolojisi / Mehmet Apaydın: 2 soru (4 ve 5. sorular) 

4. Medine Döneminde Vahiy / Prof. Dr. Abdülhamit Birışık: 1 soru (6. soru) 

5. Kabileden Ümmete_ Ümmetin İnşasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri / Doç. Dr. Şaban Öz: 2 soru (7. ve 8. 

sorular) 

6. Mescid-i Nebevî ve Mescidin Fonksiyonları / Prof. Dr. Mustafa Ağırman: 3 soru (9. , 10. ve 11. sorular) 

7. İlk Yazılı Anayasa: Medine Vesikası / Prof. Dr. Servet Armağan: 2 soru (12. ve 13.sorular) 

8. Amaç ve Hedefleri Açısından Hz. Peygamberin Savaşları / Prof. Dr. Kasım Şulul : 3 soru ( 14., 15. , 16. sorular) 

9. Medine Döneminde Yahudilerle İlişkiler / Prof. Dr. Nuh Arslantaş:  2 soru (17. ve 18. sorular) 

10. Nifak Olgusu ve Münafıklar / Prof. Dr. Adnan Demircan: 2 soru  (19. ve 20. sorular) 

11. Medine Döneminde Diğer Müşriklerle İlişkiler / Prof. Dr. Adem Apak: 2 soru  ( 21. ve 22.sorular) 

12. Medine'de Ekonomi Yönetimi ve Ticaret / Muhammed Emin Yıldırım: 3 soru ( 23., 24. ve 27. sorular) 

13. Medine Döneminin İslam Hukuku Açısından Önemi / Prof. Dr. Faruk Beşer: 1 soru  ( 25. soru) 

14. Medine Döneminde Mekke Müşrikleriyle İlişkiler / Prof. Dr. M. Ali Kapar: 1 soru  ( 26. soru) 

15. İslâm'a Davet Mektupları, Çevre Devletlerle ve Hristiyanlarla İlişkiler / Prof. Dr. Levent Öztürk: 1 soru ( 28. soru) 

16. Hikmet ve Mesajları İle Hudeybiye Antlaşması / Prof. Dr. Casim Avcı: 2 soru ( 29. ve 30. sorular) 

17. Heyetler Yılı ve Gelen Heyetlerin Görüşmeleri / Prof. Dr. Mustafa Fayda: 1 soru ( 31. soru) 

18. Hz. Peygamber’in Yönetimi ve Devlet Hukuku / Prof. Dr. Ahmet Özel: 3 soru (32. , 33. Ve 34. sorular) 

19. Medine’de İbadet Hayatı: Namaz, Oruç, Zekât ve Hac / Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin: 1 soru ( 35. soru) 

20. Farklı Yönleri İle Mekke’nin Fethi / Prof. Dr. Ünal Kılıç: 1 soru ( 36. soru) 

21. Hz. Peygamber’in Tebliği ve İnsan Eğitimi / Prof. Dr. Ahmet Önkal: 2 soru ( 37. ve 38. sorular) 

22. Veda Haccı ve Veda Hutbesi / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay: 2 soru ( 39. ve 40. sorular) 


