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                                        TEST – 2                                                     8. Sınıf 4. Ünite 

8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu 

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı anlatmak için bir 
gün Taif’e gitmişti. Ancak Taifliler Mekke 
müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdiler. Hz. 
Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara 
diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzüldü 
ve onlar için, “Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne 
yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etti.  

1. Yukarıda verilen örnekte asıl vurgulanmak 
istenen nedir? 

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için 

farklı şehirlere gitmiştir. 

B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) engel olmuşlar.  

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir. 

 
 
 
 
 

 

 

“Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak 

davrandın. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın 

onlar etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, 

onların bağışlanmasını dile; iş hakkında onlara 

danış, karar verince de Allah’a güven. Doğrusu 

Allah, kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân 

suresi, 159. ayet)  

2. Bu ayette aşağıdaki kavramların hangisine 
vurgu yapılmamıştır? 

A) İstişare                             

B) Tevekkül 

C) Merhamet                       

D) Emek  

 

 

3. “… Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” ayeti 
aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile 
bağlantılı değildir? 

A) Emanet     B) Fetanet        C) Sıdk       D) İsmet 
 

 

Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre: 
“Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok 
susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya 
rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyudan 
çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan 
dilini çıkararak soluyan bir köpeğin nemli 
toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi 
susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya indi. 
Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu 
davranışından dolayı Yüce Allah adamın 
günahlarını bağışladı.” 

4. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle 
kazandırılmak istenen davranışa örnek 
oluşturmaz? 

A) Kış aylarında yaban hayvanları için yiyecek 
bırakılması 

B) Sokak hayvanları için barınaklar yapılması 
C) Sirk ve gösterilerde kullanılmak için 

hayvanların eğitilmesi 
D) Sıcak havalarda parklara hayvanlar için su 

kapları konması 
 

 

 

 

Müslümanların büyük sıkıntı içinde ve baskılar 

altında oldukları bir dönemde sahabeden 

bazıları Hz. Peygamber’e gelerek bu zulmü 

yapanlara beddua etmesini istedi. O ise: “Ben 

rahmet peygamberiyim, beddua için 

gönderilmedim.” buyurdular. 

5. Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav) hangi 
özelliği öne çıkmaktadır? 

A) Adaletli                     B) Cesaretli 

D) Kararlılığı                 D) Merhametli  

 



Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve 

davranışları aşağıda numaralanmıştır.  

I. Hayvanlara eziyet etmemeyi ve onlara 

karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir.  

II. “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime 

verseniz vallahi ben davamdan 

vazgeçmem.” demiştir.  

III. Biriyle konuştuğunda onun yüzüne 

bakmış, karşısındaki yüzünü başka tarafa 

çevirmedikçe kendisi de çevirmemiştir.  

IV. Kendisine düşmanlık edip yurdundan 

çıkaranlar için “Allah’ım! Kavmimi 

bağışla; çünkü onlar bilmiyor.” diye dua 

etmiştir.  

6. Buna göre “Hz. Muhammed (sav.) ve 
Merhamet” konulu bir kompozisyon yazmak 
istendiğinde, onun bu tutum ve 
davranışlarından hangileri örnek olarak 
kullanılabilir?  

A) I ve III                          B) I ve IV   

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

 

 

 En güzel örnek. 

 Hz. Peygamber’in örnek ahlakıyla 
ahlaklanarak başkalarına da örnek 
olmak. 

 “İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve 
ahlak başta olmak üzere hayatın her 
alanında örnek alınması gereken tek ve 
en güzel model.”  

7. Yukarıda anlamları verilen Hz. Muhammed 
(Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in sıfatı 
hangisidir? 

A) Üsve-i Hasene                  B) Muhammed’ül Emîn 

C) İsmet                                 D) Fetânet 

 

 

8. Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’da yer 
alan “dinin korunması” ilkesi ile ilişkilidir? 

A) “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı 
Kerim’dir. Yolların en hayırlısı 
Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü 
sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün 
bid’atler de dalalettir.” 

B) “Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. 
Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak 
ve iffeti muhafaza etmek için en iyi 
yoldur…” 

C) “Müslümanın Müslümana malı, ırzı (şeref ve 
namusu) ve kanı haramdır 
(dokunulmazdır)…” 

D) “Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından 
daha hayırlı bir lokma yememiştir…” 

 

 

 

Bir gün Hz. Muhammed (sav.) ve arkadaşları 

otururken önlerinden bir cenaze geçer. O 

hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin 

Yahudi bir kişiye ait olduğunu söylerler. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil 

mi? diye cevap verir” (Hadis-i Şerif) 

9. Bu hadise göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanlara saygılıydı. 
B) Yahudileri diğer insanlardan fazla severdi 
C) İnce ruhlu ve nazik bir insan idi. 
D) İnsanlara örnek olmuştu. 
 

I. Zekât temizlenme, çoğalma, bereket, 
gelişme anlamlarına gelir. 

II. Toprak ürünlerinden 1/10 zekât verilir. 
III. Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız. 
IV. Zekât verecek kişi bedence sağlıklı olmalıdır. 

10. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya 
hangileri yanlıştır? 

A)   I ve III                       B)   II ve III        

C) Yalnız IV                     D)   II-IV 

 


