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                                           TEST – 3                                                  8. Sınıf 4. Ünite 

8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi 

Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan 

kişilerle görüşmek, fikir alışverişinde 

bulunmaya ve danışmaya  ……………. denir.  

1. Yukarıda boşluğa aşağıdaki kavramalardan 
hangisi getirilmelidir? 

A) Tevekkül                 B) İstişare 

C) Sıdk                         D) Tefekkür  

 

 

 Feyza: “Danışan dağı aşmış, 
danışmayan düz yolda şaşmış.” 

 Beyza: “Aklın varsa bir başka akılla 
dost ol.” 

 Ali Kerem: “Birlikten kuvvet doğar.” 

 Erdem: “Soran dağları aşmış sormayan 
düz yolda şaşmış.” 

2. Yukarıdan hangi öğrencinin söylediği söz 
istişare ile ilişkilendirilmez? 

A) Feyza                B) Beyza              

C) Ali Kerem         D) Erdem  

 

 

 

 Danışmak 

 Bilen birine sormak 

 Fikir alışverişi 

 Müzakere  

3. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi istişare ile 
ilgilidir? 

A) 1                 B) 2                C) 3               D) 4 

 

 

4.  

 
 

 

 

 

“Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir 
hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını 
mutlaka soracaktır.” (Nesâî, 42.) 

5. Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? 

A) Merhameti                           B) Dürüstlüğü          

C) Güvenilirliği                          D) Tevazu  

 
 
 
 
Hz. Peygamber, Uhud Savaşı’nda Medine’de kalıp 
savunma yapılması görüşündeydi. Ancak 
arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını 
istemişti. Bunun üzerine kendi görüşünden 
vazgeçti. 

6. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır? 

A) Merhametliydi.    B) İstişareye önem verirdi. 

C) Cesur ve kararlıydı.    D) Hakkı gözetirdi. 

 

 

 



 

Aşağıdaki Hz. Muhammed’in bazı sözleri 
verilmiştir. 

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

 “Müslümanların evlerinin en hayırlısı, 
içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir. 
En kötüsü ise içinde yetime kötülük 
edilen evdir.” (İbn Mâce, Edeb, 6.) 

 “Tedbirli kimse, işinin ehli olana 
danışıp ona göre hareket eder.” 

 

7. Bu sözlerde aşağıdaki tutum ve 
davranışlardan hangisinin örneği yoktur? 

A) Doğruluğu ve güvenilir kişiliği 
B) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti 
C) Merhametli olması 
D) İstişareye önem vermesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedir Savaşı’ndan sonra Hz. Muhammed (sav) 

“Bu esirler hakkında ne diyorsunuz?” diye 

sorarak sahabilerle fikir alışverişi yapmıştır. 

Hz. Muhammed (sav) bütün fikirleri dinleyip 

sonuçta Hz. Ebu Bekir’in görüşünü 

benimsemiş, okuma yazma bilenleri on 

Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri 

karşılığında serbest bırakmıştı. (Ebu Dâvûd, 

Cihâd, 121.) 

8. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Hz. Muhammed (sav) farklı fikirlere açık 
olduğunu göstermiştir. 

B) Hz. Muhammed (sav) istişareyi sorunların 
çözümünde kullanmıştır. 

C) Hz. Muhammed (sav) savaş konularından 
her zaman istişareye başvurmuştur.  

D) Hz. Muhammed (sav) okuma yazmaya 
önem vermiştir.  

 

 “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede 
bulursa alsın.” (Hadis-i şerif) 

9. Peygamberimizin bu hadisinden hangi 
yargıya ulaşılabilir? 

A) Bilgiyi almak üretmekten daha iyidir. 
B) Bilgiyi sadece Müslümanlar üretmelidir. 
C) Müslümanlar her zaman bilginin peşinde 

olmalıdır. 
D) Müslümanlar bilgilerini başkaları ile 

paylaşmamalıdır. 

 

 

10. Peygamberimizin danışarak iş yapmasını 
örnek alan bir öğrencinin aşağıdakilerden 
hangisini yapması beklenmez? 

A) Eğitim ile ilgili sorunlarını sınıf öğretmeni 
ve rehber öğretmeniyle çözmeye çalışması 

B) Her tavsiye ve öneriyi mutlak doğru olarak 
kabul etmesi 

C) Başarılı arkadaşlarından ders çalışma 
yöntem ve teknikleri hakkında bilgi alması 

D) Rehberlik servisinin hazırladığı çalışma 
planına uyması 

 
 
 
 

 Hz. Muhammed (sav.); kendisine 

peygamberlik görev verildiğinde eşi Hz. 

Hatice ile görüşmüş, onun fikirlerini 

dinlemiştir.  

 Peygamberimiz (sav) kızlarını evlendirme 

kararını ailesi ile birlikte vermiştir.  

 Hz. Muhammed (sav) Hendek Savaşı’nda 

Medine’nin nasıl savunulacağı hususunda 

arkadaşlarının görüşlerini almıştır. 

11. Bu bilgiler Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki 
tutum ve davranışlardan hangisine önem 
verdiğini gösterir? 

A) İstişare etme             B) Değer vermek  

C) Vefalı olmak              D) Hakkı gözetme 


