
Adı: 

Soyadı:  

8. Sınıf 4. Ünite     TEST - 5 

8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti 

 
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bu hadisteki altı çizili ifade;  

I. çalışkan olmak,  

II. doğru konuşmak,  

III. verdiği sözü tutmak  

1. tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır?  

A) Yalnız I.                   B) Yalnız II.                    C) II ve III.                      D) I, II ve III. 
 
 
 
 
Hz. Muhammed (sav.), başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa, ağacı niçin taşladığını sormuş. Aç 
olduğu için yaptığını öğrenince de “Evladım, hurma ağacını taşlama; yere düşmüş olan hurmaları alıp 
ye!” diyerek çocuğa nasihatte bulunmuş, ardından da “Allah’ım, onun açlığını gider!” diyerek dua 
etmiştir.  

2. Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz?  

A) Merhametli olma             B) Doğayı koruma              C) Hakkı gözetme            D) Cömert olma 
 
 
 
 
Trafik polisi olarak görev yapan İsmail Bey, kırmızı ışıkta geçen bir aracı çevirdiğinde şoförün kendi 
yakını olduğunu görür. Hiç tereddüt etmeden gereken cezayı kestikten sonra yakınının; “İsmail Bey bir 
defalığına görmezden gelsen olmaz mıydı?” diye sitem etmesi üzerine Peygamberimizin, “Suç işleyen 
kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.” hadisini hatırlatır. 

3. İsmail Bey bu tavrıyla Peygamberimizin örnek davranışlarından hangisini hayatına geçirdiğini 
göstermektedir? 
A) İnsanlara değer vermesini 
B) Çalışmaya önem vermesini 
C) Adaleti üstün tutmasını 
D) Merhametli ve hoşgörülü olmasını 
 
 
 
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında 
yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve 
kimsesiz insanların hakkını korumuştur. 

4. Yukarıda verilen bilgiden hangisi çıkarılamaz? 
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) adaletlidir. 
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır. 
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır. 
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’un en genç üyesidir. 
 
 
 



 “... Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, insanların en 
hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.”.  

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

 “Merhametliler Rahman’ın merhamet ettiği kimselerdir Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki 
göktekiler de size merhamet etsin...” 

5. Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (Sallallâhu aleyhi ve sellem) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İstişareye önem verir.                B) Kararlıdır.          C) Adaletlidir.            D) Merhametlidir. 
 
 
 
 
 
 

A B 

1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördüğünde yanlışını güzel bir üslupla 
düzeltmiştir. 

2. Bizi aldatan bizden değildir. 

3. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi. 

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

 
Güvenilir 

 
Merhamet 

 
Adalet 

6.  Verilen ifadeler cümlelerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? 

  A) 1         B) 2          C) 3     D) 4 
 
 
 
 
 
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de 
olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir 
olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker 
(doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır.”(Nisa suresi, 135. ayet) 
Ayete göre; 

I. "Acı da olsa, doğruları söyleyiniz." 

II. “Eğer kızım Fâtıma hırsızlık yapsaydı, ona da aynı cezayı verirdim.” 

III. “ilim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.” 

7. Hadislerden hangileri bu ayetle örtüşmektedir? 

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

 


