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4. SINIF

1- Peygamberimiz, “İman etmedikçe cen-
nete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe 
de tam iman etmiş olmazsınız.” buyur-
muştur. 
Hz. Muhammed bu hadisi söylerken 
aşağıdakilerden hangisini düşün-
müş olamaz? 
A) İnsanlar birbirini sever ve iyi geçinirler-
se daha mutlu ve huzurlu olurlar.
B) Yüce Allah, insanlar arasında sevgi, say-
gı, hoşgörü gibi duygular olmasını ister.
C) Cennete gitmek çok zordur. Boşuna 
kendinizi yormayın.
D) Kin, öfke, huzursuzluk Yüce Allah’ın 
ve Peygamberimizin hoşuna gitmeyen 
davranışlarıdır. 

2- Yüce Allah evreni, dünyamızı, biz insan-
ları en güzel biçimde yaratmıştır. Yaşamımı-
za devam etmemiz için birçok nimet ver-
miştir. Bu durum Yüce Allah’ın yarattıklarına 
olan sevgisini gösterir.  
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ya-
rattıklarını sevmesinin sonuçların-
dan biri değildir?
A) Evrendeki canlı cansız tüm varlıklar bir 
düzen içerisindedir.
B) Çeşit çeşit yiyecek ve içecekler yarat-
mıştır.
C) Temizliğimize dikkat etmezsek hasta 
oluruz. 
D) İnsanlara duyu organları, düşünme ve 
hareket etme yeteneği vermiştir. 

3- Aşağıdakilerden hangisi bir 
toplumda sevgi bağlarının kuvvet-
li olduğunun belirtilerinden biri 
değildir?
A) İnsanlar birbirleri ile selamlaşır. 
B) Yolda düşen bir insana diğerleri yardım 
eder.
C) Trafikte kimse kimseye yol vermez. 
D) Yaşlı insanlara hürmet gösterilir.

4- Yüce Allah’ın birçok güzel ismi 
vardır. Bu güzel isimlerden birinin 
anlamı da çok sevendir. Bu isim aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Rahman  B)Vedud  
C) Malik  D) Rahim 

5-  Aşağıdakilerden hangisi sevgi 
ile benzer bir duygudur?
A Fedakarlık  B) Kıskançlık  
C) Açgözlülük  D) Kin tutmak

6- Peygamberimiz “Bir insan kardeşini sev-
diği zaman ona, sevdiğini bildirsin.” buyur-
maktadır.
Hz. Muhammed’in bu hadisinden 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılabi-
lir?
A) Sadece kardeşlerimizi sevmeliyiz. 
B) Sevgimizi ifade etmemiz güzel bir 
davranıştır. 
C) Sevgi kardeşliğin temelidir.
D) Sevgiyi ifade kardeşlik bağlarını kuvvet-
lendirir.
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7- Aşağıdakilerden hangisi sevginin 
insan yaşamı üzerindeki sonuçların-
dan biri değildir?
A) İnsanlar birbiri ile tanışıp kaynaşır. 
B) Toplumda huzur ve mutluluk olur. 
C) Anne ve babalar çocuklarının hatalarını 
affeder. 
D) Kardeşlerimizle eşyalarımızı paylaşama-
yız.

8- Aşağıdakilerden hangisi dostça 
ve kardeşçe yaşamamız için dikkat 
etmemiz gereken hususlardan değil-
dir?
A) Yardıma ihtiyacı olan aile bireylerimize, 
komşularımıza vs. çıkarılabilir.
B) Hastalık, ölüm, doğum gibi özel durum-
larda birbirimizi ziyaret etmek 
C) Çevremizdeki insanlara güler yüz gös-
termek, hoşgörülü olmak 
D)  Sevdiğimiz bir yiyecek olunca kimseyi 
davet etmeden gizlice yemek

9- Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de “İyilikle kö-
tülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel 
bir şekilde önle. O zaman seninle arasında 
düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir 
dost olur.” buyurmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten 
çıkarılacak sonuçlar arasında yer 
almaz?
A) İyilik yaparsan karşılığı güzel  olur. 
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sana kötülük yapana sen de öyle dav-
ran.
D) Kötülüğü önlemek  ve iyilik yapmak  gö-
revimizdir. 


