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8. Sınıf 4. Ünite     TEST - 4 

8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı 

 
Hz. Muhammed’in (sav.) bireysel ve sosyal konularda müminler için yaptığı benzetmelerin bazıları 

şema şeklinde verilmiştir. 

 

1. Bu şemada müminde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Güçlü bir irade sahibi olma 
B) Çalışkan ve verimli olma 
C) Zamanı bilinçli kullanma 
D) Yapıcı etkiler bırakma  
 
 
 
 
 
 

 

2. Bu metinde anlatılanlar sadakanın aşağıdaki işlevlerinden hangisi ile ilişkilendirilemez? 
A) Malı arındırma 
B) Nimeti verene yöneltme 
C) Merhamet duygularını canlandırma 
D) İnsanlar arasındaki bağı güçlendirme 
 
 
 
 
 
 



 Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.  

 Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.  

 Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. 
Kimin hakkı varsa işte şahsım, işte malım; gelsin, alsın.  

3. Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (sav.) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?  
A) Vefalıdır.                    B) Kararlıdır.                     C) Adaletlidir.                      D) Merhametlidir. 
 

 

 

 

Verilen görselde Hz. Muhammed’in (sav.) hicret süreci anlatılmaktadır. 

 

4. Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutum ve davranışları aşağıdaki özlü sözlerden hangisi ile 
ilişkilendirilemez? 
A) İşi ehline bırakanın, gözü arkada kalmaz. 
B) Nimete şükreden daha iyisini bulur. 
C) İyi sonuçlara, doğru yöntemlerle ulaşılır. 
D) Yaradana güven, sarsılma; sıkıntılara aldırma. 
 
 
 
Hz. Muhammed (s), davasından vazgeçmesi için müşriklerin yaptığı cazip teklifleri geri çevirmiş ve onlara 
şu cevabı vermiştir: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” 

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili belirtilen 
özelliklerden biridir? 

A) Bilgiye önem verirdi. B) Müsamahalıydı. 
C) Kararlıydı.               D) Danışarak iş yapardı. 
 
 
 
 
(….) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kararlı olması sebebi ile el-Emin denilmiştir. 

(….) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur. 

(….) Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak iş yapmasına istişare denir. 

6. Yukarıda verilen ifadelerin doğru-yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) D- D-Y                        B) D-Y-D                                                          C) Y –Y- D                       D) Y- D- Y       
 


