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8. Sınıf 4. Ünite     TEST – 7 

Ünite Değerlendirme Testi  

 
Hz. Muhammed (s.a.v) hicrete çıkmadan önce birtakım hazırlıklar yaptı. Yolculuğunun 
sorunsuz ve daha rahat geçmesi için uzman bir rehberle hicret için fikir alışverişi yaptı. 
Müşriklere yakalanmamak için herkesin bildiği yoldan değil de, farklı bir yol tercih etti. 
Peşindeki düşmanları atlatmak için bir sürekliğine Sevr Mağarası’nda gizlendi. Yolda ve 
mağarada yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Korkma! Allah’a bizimle beraberdir.” diyerek Allah’a 
olan güvenini gösterdi.  
Buna göre Hz. Muhammed’in hicret sırasında yaptıklarıyla; 

I. İstişare, 

II. Tevekkül, 

III. Emek 

1. kavramlarından hangilerine örnek olacak davranışlar vardır? 

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

 

 

 

Aşağıda Hz. Muhammed’in bazı örnek davranışları verilmiştir. 

 Kimsenin gönlünü kırmaz, kimseyi hor görmezdi. 

 Sözleri hep gerçek ve yerindeydi.  

 Bir iş karar vermeden önce dostlarına danışırdı.  

2. Verilen bu cümleler Hz. Muhammed’in aşağıdaki tutum ve davranışlarından hangisine 
yönelik bir örnek yoktur? 

A) İstişareye önem verirdi. 
B) Hakkı gözetirdi.  
C) Doğruluğa önem verirdi. 
D) İnsanlara değer verirdi.  
 
 
 
 
 
Kureyş’in ileri gelenlerinden Haris b. Amir de şöyle demiştir: 

“Ey Muhammed, Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin, fakat biz sana uyarsak yerimizden 
olacağız, bundan dolayı iman etmiyoruz.” 

3. Bu sözlerde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönün vurgulanmıştır?  

A)  Doğruluğu                  B) Cesareti                      C) Vefalı olması                 D) Hakkı gözemesi 

 

 

 



"Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır 
gelir. O, size düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet) 

4. Bu ayette Peygamber Efendimizin hangi ahlakî özelliğine vurgu yapılmaktadır? 

A) Sabırlı olmasına 
B) Çalışkan olmasına 
C) Merhametli olmasına 
D) Adaletli olmasına 
 
 
 

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare ile yaptığına doğrudan bir 
örnektir? 

A) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek 
kazılması 

B) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten 
sonra affetmesi 

C) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması 
D) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması 
 
 
 

 İnsanların bir konuda görüş alışverişinde bulunmasına __________ denir. 
 

 İnsanına söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasına _______ denir.  
 

 Bir kimsenin bir olay, durum veya hedef için elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a 
(C.C) kayıtsız, şartsız teslim olması, Allah’a güvenmesine ___________ denir. 

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi uukarıda verilen cümlelerdeki boşluklara getirilmez? 

A) Sıdk           B) Tevekkül             C) Emanet                  D) İstişare  

 
 
"Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız 
aleyhinde 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) 

7. Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? 
A) Hak ve adalet konularında duygusal davranmalıyız. 
B) Yalancı şahitlik yapmaktan kaçınmalıyız. 
C) Adaleti ayakta tutmalıyız. 
D) Suçlu bir yakınımız da olsa doğruyu söylemeliyiz. 


