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8. Sınıf 4. Ünite     TEST - 6 

8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi 

 
Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek “Biz senin yanına geldiğimizde fakir 
ve zavallı insanları yanından kov. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz, 
toplumun seçkin kişileriyiz.” dediler. Hz. Peygamber onların bu isteğini kabul etmedi.  

1. Bu olay, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?  
A) Yetimler, hastalar ve yaşlılarla ilgilenirdi.  
B) İnsanların sevinç ve üzüntülerini paylaşırdı.  
C) Verdiği sözü yerine getirir, emanete sahip çıkardı.  
D) İnsanlar arasında ayrım yapılmasına izin vermezdi. 
 
 
“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) Emek                     D) Merhamet 
 
 
 
Hz. Peygamber, Allah’tan başkasından yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile 
mücadele etmiş ve Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak 
amacıyla putlara kurban kesmelerini, kâhinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır.  

3. Bu yasaklar İslam’ın, korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?  

        A) Mal                        B) Din                    C) Nesil                         D) Can 
 
 
 
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) 

4. 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. 
 
 
 
Hz. Peygamber görme engelli bir sahabeyi yormamak amacıyla evine gidip namaz kılması için 
kendisine izin vermiştir. 

5. Bu durum Hz. Peygamberin hangi yönüyle ilişkilendirilebilir? 

A) İstişareye önem vermesi 
B) İnsanlar arasında ayırım yapmaması 
C) Muhatabının anlayışına uygun konuşması 
D) Şartları göz önünde bulundurarak hareket etmesi 
 
 
 



 

 “Hz. Muhammed (sav.) merhametli, müsamahalı ve affediciydi.” 
6. Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in bu özellikleri ile ilişkilendirilemez? 

A) “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. “ 
B) “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.” 
C) “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” 
D) “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır.” 
 
 
 

 En güzel örnek anlamına gelen ve peygamberimizin Müslümanlar için en güzel örnek olduğunu 
ifade eden kavram 

 “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin en önemli niteliklerinden biri 

 Karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek anlamına 
gelir. 

7. Verilen cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisine yönelik bir açıklama yoktur? 

           A) Üsve-i hasene                   B) Sıdk                    C) Emanet                    D) Azim 

 
 
 
 

8. Aşağıdaki örneklerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara değer vermesiyle ilgili değildir? 

A) O karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermez, makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık bağı 
gibi durumlar onun verdiği kararları etkilemezdi. 

B) İnsanların dertlerini sabırla dinler, sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. 
C) Kadınların ve kız çocuklarının, erkekler kadar değerli olduklarını vurgulaması, kölelerin azat 

edilmesi için insanları teşvik etmesi.  
D) Çocuklarla şakalaşır, oynar, onlara çeşitli hediyeler verirdi. 
 
 

 Hz. Muhammed (s.a.v) dil, ırk fark etmeksizin herkese eşit şekilde yaklaşırdı. 

 Peygamber efendimiz dini yayarken birçok zorlukla karşılaşmış ancak yine de yılmadan 
çalışmıştır. Yaşadığı her türlü zorluklara katlanıp yoluna devam etmiştir. 

 Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde Erdemliler Cemiyeti’ne 
katılmıştır. 

9. Verilen bu cümleler Hz. Muhammed’in aşağıdaki tutum ve davranışlarıyla eşleştirildiğinde hangisi 
dışta kalır? 

A) Hz. Muhammed (sav) karalıdır. 
B) Hz. Muhammed (sav) hakkı gözetmiştir. 
C) Hz. Muhammed (sav) vefalı davranmıştır. 
D) Hz. Muhammed (sav) insana değer vermiştir. 


