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                                         TEST – 1                                           8. Sınıf 4. Ünite 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği 

1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin 
sıfatlarından birisi değildir?   
A) Sıdk                              B) Tebliğ                                                                              
C) Emanet                        D) Beyan 
 
 
 
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için 
bir takım özelliklere sahip olması gerekir. 
Bunlar; doğruluk, güvenilirlik, emaneti 
korumak, akıllı ve zeki olmak, günah işlememek 
gibi temel ahlaki erdemleri kapsar.  

2. Verilen parçada peygamberlerin aşağıdaki 
sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?  
A) Sıdk                              B) Tebliğ                                                                              
C) Emanet                        D) İsmet 
 
 
 

3.  Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışlarıyla 
Müslümanlar için en güzel rehber, örnek ve 
model insandır. 

Yukarıdaki cümle Hz. Muhammed’in (sav) 
hangi yönünü vurgulamaktadır? 
A) Üsve-i hasene olması 
B) Son peygamber olması 
C) Evrensen peygamber olması 
D) Dinin emirlerini açıklayıcı olması    

 

 

Bir gün Yahudilerden Yesâr isimli bir çoban, Hz. 
Muhammed (sav)’e geldi. Bir süre sohbet 
ettikten sonra İslam’ı kabul ederek 
Müslümanlara katılmak istedi. Ancak 
Peygamber Efendimiz, önce otlatmakta olduğu 
koyunları sahiplerine iade etmesini ve ondan 
sonra kendilerine katılmasını istedi. 

4. Bu olay Hz. Muhammed’in (sav) 
aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini 
göstermektedir? 
A) Çobanlık mesleğine                        
B) Savaşın önlenmesine 
C) Emanetin önemine 
D) Kötülüklerden korunmasına 
 
 

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin 
olduğu kimsedir.” (Tirmizî, İman, 12.) 
Bu hadise göre; 

I. Ölçü ve tartıda hile yapmak, 
II. Lakap takmak 

III. İnsanların özel hayatıyla ilgili bilgileri 
yaymak  

5. davranışlardan hangileri bu hadisle çelişir? 

A) Yalnız I     B) I ve II        C) I ve II       D) I, II ve III 

 

“Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size 
cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman 
doğruyu söyleyin. Söz verdiğiniz zaman 
sözünüzü tutun. Size emanet edilen şeyi 
koruyun. ” 

Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözünde yer alan 
ilkelere; 
I. Hudeybiye Antlaşması sonrasında 

Müslümanların aleyhine bir durum 
olmasına rağmen antlaşmaya uyması 

II. Hicret’ten önce insanların, koruması için 
ona verdiği eşyaları Hz. Ali aracılığıyla 
sahiplerine geri vermesi 

III. Bedir Savaşı öncesinde ordunun 
konumlandırılacağı yeri, arkadaşlarının 
fikirleri doğrultusunda belirlemesi 

6. tutum ve davranışlarından hangileri örnek 
oluşturur? 

A) Yalnız I        B) I ve II         C) I ve III         D) II ve III 
 
 
 

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıda verilen 
sözlerinden hangisi konusu bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

A) “Müslüman, insanların elinden ve dilinden 
emin olduğu kimsedir.”  

B) “Bizi aldatan bizden değildir.” 
C) “Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını 

ellerimle verirdim.” 
D) “Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe getirir. 

İyilikte cennette getirir. Kişi doğru söyleye 
söyleye Allah katında sıdk diye yazılır.” 

 
 



Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin 
hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey 
vereceğim.” diye seslenir. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” 
diye sorar. O da hurma vereceğini söyler. 
Bunun üzerine Allah Resulü, “Eğer aldatıp ona 
bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı 
yazılmış olurdu.” buyurur. 

8. Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anneler çocuklarına merhametli olmalıdır. 
B) Çocuklar koruyup gözetilmelidir. 
C) Verilen söz yerine getirilmelidir. 
D) Başarı ödüllendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 Peygamberlerin söz ve eylemlerinde 
doğru sözlü olmaları 

 Peygamberlerin güvenilir olması, verdiği 
sözü tutmaları 

 Hz. Muhammed’in sözleri ve 
davranışlarıyla Müslümanlara en güzel 
örnek olması 

9. Verilen cümlelerde aşağıdaki kavramlardan 
hangisine yönelik bilgi yoktur? 

A) Emanet                       B) Üsve-i hasene        

C) İstişare                        D) Sıdk  

 

 

Hz. Muhammed’in (sav.) bazı söz, tutum ve 
davranışları aşağıda numaralanmıştır.  

I. Kendisine düşmanlık edenler bile en 
değerli eşyalarını gözleri arkada 
kalmadan Hz. Muhammed’e emanet 
ederlerdi. 

II. Hz. Muhammed pazarda hile yapan 
satıcıyı “Bizi aldatan bizden değildir.” 
diyerek uyarmıştır. 

III. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, 
kimsesizlerle ilgilenirdi. 

IV. Hz. Muhammed (sav) Mekke’de, 
Peygamberliğinden önce de insanlar 
arasında el-Emin olarak tanınırdı.  

V. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını 
yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi. 

10. tutum ve davranışlarından hangileri “Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir 
Kişiliği” konulu bir kompozisyonda örnek 
olarak kullanılabilir?  

A) I ve III                      B) I, II ve IV       

C) I, III ve V                 D) II, III ve IV  

 

 

Hz. Muhammed (sav.); güvenilir bir insan, eş, 
baba, arkadaş ve dosttur. Etrafındaki herkese 
güven veren, özü sözü bir, sadık insandır. Ayrıca 
o, güvenilir olmayı kendisini örnek alan bütün 
müminlerin ayrılmaz vasfı olarak nitelemiştir. 
“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, 
doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir 
arada bulunmaz.” hadisi, iman ile güvenilirlik 
arasında doğrudan bağ kurması bakımından 
dikkat çekicidir. Bu açıdan mümin, sahip olduğu 
güveni davranışlarına ve çevresine yansıtmakla 
mükelleftir. Onun Allah’a ve resulüne imanı, 
insanlara sağladığı emniyete dönüşmeli; 
yüreğindeki güven hissi, toplumda güvenilirliğin 
teminatı olmalıdır.  

11. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılamaz?  

A) Mümin, söylem ve eylem bütünlüğü olan 
kişidir.  

B) Hz. Muhammed (sav.) toplumun rol modeli 
konumundadır.  

C) Güven toplumunun oluşmasında 
Müslümanların sorumlulukları vardır.  

D) Toplumsal sorunların çözümünde uzlaşmacı 
bir tavır takınmak gerekir. 

 


