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SORULAR 

 

1. Siyer Coğrafya'sının coğrafi ve tarihsel özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

a) Bir çok Peygamber'in tevhid mücadelesi verdiği bir ortamdır. 

b) Yeryüzünün ilk mabedine ev sahipliği yapmaktadır. 

c) Hicaz bölgesinin karasal merkezinde Mekke bulunmaktadır. 

d) Yeryüzünün ilk yerleşim yeri Mekke'dir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, "Kelamların en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en doğrusu 

ise Allah Resulü'nün (sas)  yoludur." hadisi şerifi ile bağdaşmaz? 

a) Peygamberin mirası olan Sünnet tüm Müslümanlar için vazgeçilmez yoldur. 

b) Allah'ın (cc) kelamı olan Kur'an-ı Kerim tek kaynaktır. 

c) Kur'an ve Sünnet'e dayanmayan her içtihad batıldır. 

d) Her mümin kifayet miktarı Kur'an ve Sünnet bilgisine sahip olmalıdır. 

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye devri ibadet ve ritüelleri arasında yer alır. 

a) Hac ve Harem bölgesine saygı 

b) Kurban ve Haram aylara saygı 

c) Sadaka-Zekat 

d) Hepsi 

4. Siyer Coğrafyası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Medine Taif'e göre daha ılıman bir iklime sahiptir. 

b) Üzüm yoğunlukla Taif'te yetişmektedir. 

c) Deve hayvanı, taşımacılığın yanında önemli bir besin kaynağıdır. 

d) Hurma en yaygın yetişen meyvedir. 
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5.  Efendimiz'in (sas) yaşadığı coğrafyadaki Yahudi nüfus hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Milattan önceye denk düşen Kudüs işgali sonrası bölgeye göç etmişlerdir. 

b) Bölgenin, işgaller açısından nispeten güvenli olması tercih sebebi olmuştur. 

c) Yoğunlukla Yesrib, Fedek ve Hayber'e yerleşmişlerdir. 

d) Sonradan Araplaştıkları için Arab-ı Mustaribe olarak adlandırılmışlardır. 

 

6. Hz.Peygamber'in (sas) yaşadığı Dünyadaki iki süper devlet aşağıdaki şıklardan 

hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

a) Batı Roma- Sasani 

b) Sasani- Doğu Roma 

c) Gassani- Sasani 

d) Çin- Himyeri 

 

7. Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi, Hz.Peygamber'in (sas) yaşadığı Dünya'nın 

sosyolojik ve siyasal yapısına etki etmiştir? 

a) Ma'rib seddinin yıkılması 

b) Buhtunnasır'ın Kudus işgali 

c) Hun'ların Avrupa istilası 

d) Hepsi 

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Hicaz bölgesinin tarihi için söylenemez? 

a) Huzaalıların lideri Amr b. Luhay putperestliğin ilk adımlarını atmıştır. 

b) Cürhumiler Zemzem kuyusunu taş ve toprakla kapatmışlardır. 

c) Yesrib'in ilk sakinleri Cürhumilerdir. 

d) Taif şehri Yemen-Irak ticaret yolu için stratejik öneme sahiptir. 
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9. Nübüvvet öncesi cahiliye döneminde şiirin ve şairin toplumdaki karşılıkları hakkında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Şiir asabiyetin bir tezahürü olarak sadece karşıdakini hicvetmek için 

kullanılan bir sanattı. 

b) Şair, kavminin efendisi ve sözcüsü olarak kıymet görmekteydi. 

c) Şiir, eskiye ait tarihi malumat ve kültürü sonraki nesillere aktarma ve 

muhafaza etmenin en önemli yöntemlerinden birisiydi. 

d) Şairin metafizik alemde cinlerle irtibatlı oldukları kabul edilirdi. 

 

10. Nübüvvet öncesi cahiliye dönemi edebiyatı için aşağıdaki ifadelerden hangisi 

söylenebilir? 

a) Halkın büyük bir kısmı cahil olduğu için şiir fazlaca gelişme alanı 

bulamamıştır.  

b) Şiir ve nesir için ticaret panayırlarında özel oturumlar düzenlenirdi. 

c) Şair ve hatipler toplumdan uzak münzevi kişiliklere sahiptiler. 

d) Yazı olmadığı için edebi rivayetler sadece söz olarak aktarılırdı. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Medine coğrafyasına haiz özelliklerden değildir? 

a) Güneybatısı hariç dağlarla çevirilidir. 

b) Medine hareminin yarıçapı 22 kilometrelik dairesel bir alandır. 

c) Kuzeyinde Uhud dağı, güneyinde ise Ayr dağı ile çevrilidir. 

d) Volkanik faaliyetlerin yaşandığı bir coğrafyadır. 
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12. Arap toplumunda şiirin etkisi göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur. 

                  1. Kabileler arası mücadelenin en etkili propaganda aracıdır. 

                  2. Arapların tarih, bilgi ve adetlerini nesilden nesile aktaran en etkili iletişim aracıdır. 

                 3. Şiir sadece Cahiliye döneminde etkili bir iletişim aracıdır. 

                 4. Arap dilinin muhafazasında ve gelişiminde etkisi çok büyüktür.  

a )  1, 2 ve 3 

                          b )  1, 2 ve 4 

                          c )  2, 3 ve 4 

                          d )  Hepsi 

 

13. Efendimiz'in (sas) ziyaret ettiği dönemdeki Taif şehri hakkında aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğru değildir? 

a) Mekkelilerin yazlık olarak kullanabildikleri bir yerdi. 

b) Önceleri Vecc olarak bilinen Taif sur anlamına da gelmekteydi. 

c) Taif'te oturan Sa‘îde'liler Hevazin kabilesinin bir koluydu. 

d) Taif Mekke'nin güney doğusunda denizden oldukça yüksek bir 

mevkideydi. 

 

14. Nübüvvetin 10. yılında Taif,  Medine olabilme fırsatını neden kaybetmiştir? 

a) Taif halkı, sosyoekonomik düzeyi düşük bir toplumdu. 

b) Coğrafya itibariyle ulaşımı zor bir bölgedeydi. 

c) Taif'e giden İslam heyeti bölgeyi ve halkı Medine olarak uygun 

görmedi. 

d) Taif halkı, Mekke'nin güdümünde olduğundan. 
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15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (sas) zamanındaki Güney Arabistan bölgesi 

için ifade edilemez? 

a) Necran,Yemen, Hadramut ve Uman bölgeleriyle sınırlıdır. 

b) Bölgede ilk kurulan devlet Mainliler'e aittir. 

c) Arim seli Sebe’liler zamanında gerçekleşmiştir. 

d) Evs ve Hazrec kabileleri, Güney Arabistan'da yaşayan “Arab-ı Âribe” 

soyundan gelmektedirler. 

16. Güney Arabistan bölgesinin Siyer Coğrafyası açısından taşıdığı önem için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Yoğun Yahudi nüfusu nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. 

b) Yahudileşme sürecinin Mekke ve Kâbe tarihi üzerinde önemli etkileri 

olmuştur. 

c) Yermuk savaşının yaşandığı bölgedir. 

d) Hz. Nuh’un oğlu Adnan’ın soyundan gelen Araplar’ın anayurdudur. 

17. Allah Resulü'nün (sas) Kuzey Arabistan bölgesine olan ilgisinin ve bu bölgeye 

düzenlediği seferlerin nedenleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Birçok Peygamber'e beşiklik eden bir coğrafya olması 

b) Medine İslam Devletinin güvenliğinin sağlanması 

c) İlâf  açısından önemli bir bölge olması 

d) Benî Hâris b. Kâ’b kabilesinin güvenliği tehdit etmesi 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan bölgesinde kurulan Arap devletlerinden 

değildir? 

a) Sâsânîler 

b) Hîreliler  

c) Gassânîler  

d) Tedmürlüler  
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19. Tebük, Mute ve Yermuk savaşları kimlere karşı yapılmıştır? 

a) Sakîfliler 

b) Himyerîler 

c) Gassânîler  

d) Kindeliler 

 

20. Hz. Peygamber (sas) dönemi Siyer Coğrafyası'nın sosyal ve siyasal hayatı hakkında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Kabile yaşamı Araplar için vazgeçilmez bir durumdu. 

b) Kabile hürler,mevali ve köleler olmak üzere 3 tabakadan oluşurdu. 

c) Yaşam biçimi olarak bedevilik esas kılınmıştı. 

d) Asabiyet, dayanışma ve birliği de içeren bir sosyal olguydu. 

21. Siyer Coğrafyasında ifade bulan putperestlik inancının özellikleri aşağıdaki şıklardan 

hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

 

I. Tek tip halinde bir inanç karakteri taşımaktadır. 

II. Yeri,göğü,güneşi ve ayı yaratan Allah'tır inancı mevcuttur. 

III. Hiçbir surette ahiret inancı bulunmamaktadır. 

IV. Araplar Lât,Menât ve Uzzâ adlı putları Allah’ın kızları olarak kabul etmektedirler. 

 

a) Yalnız II                        b) I,II,III,IV                                             

c)   I,II                            d) II,IV 

 

22. İslâm’ın doğduğu dönemde mevcut olan şirk inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğru değildir? 

a) Amr b. Luhay’ın  Hubel’i Mekke’ye getirmesi ile başlamıştır. 

b) Putlar, kişiyi Allah’a yaklaştıran bir araç olarak görülmekteydi. 

c) Benû Melîh gibi cinlere ibadet eden kabileler mevcuttu. 

d) Diğer inanç ve dinlerin etkisine açık bir yapıya sahipti. 
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23. Aşağıdakilerden hangisi, hayatımızın yegane rehberi ve önderi olan Resulullah’ın 

(s.a.s), çağdaşlarının kültürel birikimlerine karşı takındığı tavır ve tutumlardan yola 

çıkarak hayatlarımıza aktaracağımız mesajlardan değildir? 

a) Akidevi sapma ihtiva etmeyen kültürel değerlerin korunması 

b) Mümkün hallerde ıslah edici tutum  ile meseleye yaklaşılması 

c) Çağın kültürel yapısına uymak suretiyle her ne şartta olursa olsun 

muhatap kitlenin kazanılması 

d) Gelenek düşmanlığı kadar gelenek taassupkarlığının reddedilmesi 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz (s.a.v)’in bütünüyle ortadan kaldırdığı, ilga 

(kaldırılan) ettiği kültürel değerlerden değildir? 

a) Teşeüm uygulaması 

b) Zihar uygulaması 

c) Müsle uygulaması  

d) Nâdi uygulaması  

 

25. İslam dönemi çerçevesi içerisinde olmak kaydıyla birey ve toplumun hukuksal ilişkisi 

için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Vahyin başlangıcı hukuksal düzenin de başlangıcıdır. 

b) Beşer uygulamaları ve coğrafyadan etkilenmiştir. 

c) Geleneksel uygulamalar hükümsüz kılınmıştır. 

d) Eski medeniyetlere ait tüm izler izale edilmiştir. 

 

26. Aşağıdaki hukuksal uygulamalardan hangisi İslam döneminde de devam edilen 

uygulamalardandır? 

a) Selem akdi 

b) Nikahu’ş-Şigar 

c) Nikâhu’l-Makt 

d) Bey’u’l-Münabeze 
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27. Cahiliye Döneminde yapılmakta olan ibadet ve ritüeller için aşağıdaki şıklardan 

hangisinde doğru sıralama verilmiştir? 

 

I. Ebû Sufyân gibi ileri gelenler cünüplükten dolayı yıkanmazlardı. 

II. Kur’an, o döneme ait Beyt’in (Beytullah’ın) yanında yapılan ‘salât’tan 

bahsetmektedir. 

III. Kureyşliler’in tuttuğu en meşhur oruç, recebü’l-esam orucudur. 

IV. Hac ibadeti noktasında sadece sikâye ve sidâne vazifelerini ifa etmekteydiler. 

 

                   a) II,III                                                  b)  Yalnız II                                          

                   c) I, III,IV                                            d) II,III,IV               

                               

28. Cahiliye Döneminde ‘tahannüs’ olarak ifade edilen ibadet için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

a) Resulullah (sas) da ifa etmekteydi.  

b) Uzlet halini de  ifade etmektedir. 

c) Secde gibi hareketleri de içerdiği düşünülmektedir. 

d) Yılın belli aylarında Hicr-i İsmail'de yapılmaktaydı. 

 

29. Batnımekke adlı vadide kurulan Mekke'nin şehir kimliğini elde etmesinde aşağıdaki 

faktörlerden hangisi rol oynamıştır? 

a) Kâbe'nin mevcudiyeti  

b) Zemzem suyunun varlığı 

c) Yaz-Kış yapılan ticaretin (İlaf) etkisi 

d) Hepsi 
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30. Hz. Peygamber (sas) dönemine ait Mekke'nin coğrafik konumu açısından aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Etrafı dağlarla çevrili bir vadide kurulmuştur.  

b) Güneybatıdan Nur (Hira) ve Sebîr dağlarıyla, Kuzeydoğudan ise Sevr 

dağıyla kuşatılmıştır. 

c) Günümüzdeki Kâbe, İbrahim'in (as) temellerinden yükselttiği Kâbe 

değildir. 

d) Cadde ve sokakların büyük çoğunluğu eğimli bir yapıya sahiptir. 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Haniflerin özelliklerinden 

değildir? 

a) Doğruda sebat etmek 

b) Muvahhid olmak 

c) Monoteist olmak 

d) Şirkten yüz çevirmek 

 

32. Kur’an’da geçen Sâbiî kavramı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Bir topluluğa işaret etmektedir. 

b) Dinden dönmek anlamına gelmektedir. 

c) Müşriklerin, Müminler için kullandığı bir kavramdır. 

d) Meleklere tapmayı  ifade etmektedir. 

 

33.  Aşağıdaki şıklardan hangisi Medine (Yesrib) Yahudilerinin Resulullah'a (sas) iman 

etmeme sebeplerinden birisi olarak kabul edilemez? 

a) Nübüvvet kurumunu kendilerine özgü görmeleri 

b) Yahudilerin Rabbi olarak benimsedikleri tek Tanrı inançları   

c) Ölümden sonra dirilmeye inanıyor olmaları 

d) Cebrâil'i (as) reddetmeleri 
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34. Hz.Peygamber'in (sas) çağdaşları olan Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık hakkında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) İnanç ve ibadet özellikleri noktasında homojen bir yapıya sahipti. 

b) Yoğunlukla Hicaz bölgesinde mensupları bulunan bir dini yapıydı.   

c) Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve müşrikler kadar Hiristiyanların da 

müslümanlara şiddetli düşman oldukları vurgulanmaktadır. 

d) Roma imparatorluğu Hıristiyanlığı paganlaştırmıştır. 

 

35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mekke Müşriklerinin Risalet davasının mesajlarına 

karşı çıkmalarının sebeplerinden birisi değildir? 

a) Babalarının dinine olan bağlılıkları  

b) Resulullah'ın (sas) toplum içerisinde tanınmaması 

c) Ekonomik ve ticari kaygılar   

d) Sosyal statülerini koruma refleksi 

 

36.  Arap edebiyatında yazı için aşağıdaki yorumlardan hangisi daha doğrudur. 

a) İslamiyet’ten önce yazılı metin yoktur. 

b) İslamiyet öncesi ve sonrası yazı gelişimi ve kullanımı çok farklı 

değildir. 

c) İslamiyet sonrası yazı gelişim göstermiş ve yaygın hale gelmiştir. 

d) İslamiyet öncesi şiirler ve hitabeler genellikle sonradan yazılı metin 

haline getirilirdi. 

 

 

37. Îlâf ticaretinin başlatılmasında aşağıdaki ailelerden hangisinin rolü en büyüktür? 

a) Abdu’l-Uzza oğulları 

b) Abdu’d-Dâr oğulları 

c) Abdu Menâf oğulları  

d) Mahzumoğulları 
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38. Geçmiş Peygamberlerin Hz. Muhammed’in (sas) Peygamberliğini müjdelemesi 

meselesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya koymaktadır? 

a) Hz. Muhammed’in (sas) Din binasının ayakta durmasını sağlayan temel 

yapı taşı olduğunu,   

b) Hz. Muhammed’in (sas) kitap indirilen Nebi'lerden olduğunu, 

c) Her Peygamber'in kendisinden sonra gelecek olan Peygamber'i 

müjdelemesi gerektiğini, 

d) Hiçbiri 

 

39. Efendimiz'in (sas) dedelerinden hangisi Mekke'nin imarı ve iskanı noktasında en etkin 

rolü oynamıştır? 

a) Kilâb   

b) Kusay 

c) Kâ’b 

d) Kinâne 

 

40. Aşağıdaki isimlerden hangisi Resulullah'ın (sas) annem diyerek tanımladığı 

hanımlardan değildir? 

a) Sevde   

b) Fâtıma bint Esed  

c) Bereke  

d) Süveybe 

 

 

 

 

 

Soru: Nübüvvet öncesi ve sonrası Siyer Coğrafyası'nı bilmenin ve tanımanın, 
Kur'an ve Sünnet'i/Siyer'i anlamaya katkıları konusunda neler söylersiniz?  
Selam ve dua ile... 
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CEVAP Anahtarı  

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

6. B 

7. D 

8. C 

9. A 

10. B 

11. A 

12. B 

13. C 

14. D 

15. A 

16. B 

17. D 

18. A 

19. C 

20. C 

21. D 

22. A 

23. C 

24. D 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. D 

30. B 

31. C 

32. A 

33. C 

34. D 

35. B 

36. C 

37. C 

38. A 

39. B 

40. A 

 


