
 

 
 
 

     “ Yaratılanı sev yaratandan ötürü ” sözü kime aittir? 

A) Yunus Emre B) Mevlana 

C) Ebu Hanife D) Hz.Ömer 

 

 

 

     Dostluk, karde&lik ve barı& gibi olguların temeli 

sevgiye dayalıdır. Sevmeyi ba&armak ve sevilmeyi hak 

etmek için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. 

A&ağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? 

A) Ahlaklı ve dürüst olmak 

B) Güzel sözlü ve tatlı dilli olmak 

C) Kıskanç olmak 

D) Ho&görülü olmak 

 

 

 

     “ Birbirinizi çekememezlik etmeyin! Birbirinize sırt 

çevirmeyin! Birbirinizle alakayı kesmeyin! Ey Allah’ın 

kulları! Karde& olun ” Yukarıdaki hadisi &erife göre 

a&ağıdaki konulardan hangisine değinilmemi&tir? 

A) Kıskançlık B) Küskünlük, 

C) Karde&lik D) Yalancılık 

 

 

 

     A&ağıdakilerden hangisi arkada&larımızla aramızda 

kar&ılıklı sevginin olu&masına engeldir? 

A) Onlarla selamla&mak B) Hediyele&mek 

C) E&yalarımızı payla&mak D) Onları küçümsemek 

 

 

 

     A&ağıdakilerden hangisi sevdiklerimize kar&ı 

sevdiğimizi gösteren bir davranı& olamaz? 

A) Arkada&larımıza  gülümsemek 

B) Sevdiklerimize yardım etmek 

C) Anne3 babamızın sözlerini dinlemek 

D) Karde&lerimizin kalbini kırmak 

 

 

 

     Sevginin önemi ile ilgili olarak a&ağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Sevilmeyen insanlar kendilerini dı&lanmı& hissederler 

ve mutsuz olurlar. 

B) Seven ve sevilen ki&iler mutlu olmayı bilir. 

C) Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere ya&ama sevinci 

verir. 

D) Sevgi bir ihtiyaç değildir. 

 

 

 

     A&ağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında  

yanlı&tır? 

A) Sevgi insanları zayıf dü&ürür 

B) Allah yarattıklarını sever. 

C) Sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir. 

D) Doğa, sevgi ile korunur. 

 

Mahallemizde çirkin mi çirkin bir köpek vardı. Köpeğin 

sahibi de ya&lı bir teyzeydi. Ne zaman okula gitmek için 

yola çıkacak olsam, köpek önüme çıkar, yalvaran 

gözlerle bana bakardı. ”Hani sevimli bir &ey olsa anlarım 

da, hem çirkin hem de yiyecek istiyor” derdim. 

Geçenlerde köpek ölmü&. Zavallı Ay&e teyze ne kadar 

üzülmü&. Anlam veremedim. Yolda kar&ıla&tığımızda 

“köpeğiniz ölmü&, zaten çok ta çirkindi, bo& verin 

üzülmeye değmez” dediğimde, kadıncağız gülümsedi 

ve “çirkindi belki ama …………………………..” dedi. 

     Yukarıdaki olayı en iyi tamamlayacak cümle 

hangisidir? 

A) Sadece güzel hayvanları sevmeliyiz 

B) Yaratılmı& olan her &eyi, Allah yarattığı için sevmeliyiz. 

C) Sadece Allah’ı sevmeliyiz. 

D) En yakın dostumuz hayvanlardır. 

 

 

 

     "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü." yukarıda 

Yunus Emre’nin bir sözü verilmi&tir. Bu sözle anlatılmak 

istenilen a&ağıdakilerden hangisidir? 

A) Sadece Allah’ı sevmeliyiz. 

B) Allah yarattıklarını sever 

C) Allah’ı bizleri yarattığı için sevmeliyiz. 

D)Yaratılmı& olanları Allah yarattığı için sevmeliyiz. 

 

 

 

   “……….cennete giremezsiniz. birbirinizi ………….. de 

tam iman etmi& olmazsınız ” hadisini tamamlayınız. 

A) iman etmedikçe – sevmedikçe 

B) güzel söz söylemedikçe 3 korumadıkça 
C) iman etmedikçe – kıskanmadıkça 

D) temiz olmadıkça 3 affetmedikçe 

 

 

 

“Yüce Allah evrendeki her &eyi yoktan varedendir. O 

yarattığı her &eyi sever. Zaten sevmeseydi hiçbir &eyi 

yaratmazdı. O, bizleri sevdiği için yaratmı&tır ve mutlu 

olmamızı ister. Mutluluğumuzu bozacak, sağlığımızı 

tehlikeye atacak &eyleri ise yasaklar.” 

    Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen &ey 

a&ağıdakilerden  hangisidir? 

A) Sevmek ve sevilmek hepimizin ihtiyacıdır. 

B) Allah yarattıklarını sever. 

C) Evrendeki her &ey özenle yaratılmı&tır. 

D) Herkes Allah’a muhtaçtır. 

 

 

 

 

   Sevginin en güzel ve doğru olanı a&ağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çıkarımız için sevmek 

B) Zorunlu olduğumuz için sevmek 

C) Allah rızası için sevmek 

D) Büyüklerimiz istediği için sevmek 
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   A&ağıdakilerden hangisi "saygı ve sevgiyle" 

bağda&mayan davranı&tır? 

A) Küçükleri korumak 

B) Ya&lıya yardım etme 

C) Arkada&larımızla selamla&mak 

D) Arkada&ımızın sözünü kesmek 

 

 

 

   A&ağıdakilerden hangisi insanın kendini ve ki&iliğini 

sevmesinin bir göstergesi değildir? 

A) Kendisine saygı duyar, ba&kalarına özenmemeye 

çalı&ır. 

B) Kendisiyle ve çevresiyle barı&ık ve mutludur. 

C) Allah’ı sever ve O’na saygı duyar. 

D) Kötü bir durumla kar&ıla&tığında karamsarlığa dü&er 

ve hayattan umudunu keser. 

 

 

 

   “Ahmet benim dört yıldır sınıf arkada&ım. Birbirimizi 

öylesine seviyorduk ki sanki en iyi iki dost dünyada 

bizdik. Son zamanlarda aramız bozuldu.” diyen Đbrahim, 

ilk önce a&ağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Ahmet’e hatasını kabul ettirmeli 

B) Ahmet’in hatasını düzeltmeli 

C) Ahmet’in özür dilemesi için çalı&malı 

D) Kendinde hata aramalı ve hatasını düzeltmeli 

 

 

 

Bir gün Hz Peygamberin yanında oturmakta olan bir ki&i 

önlerinden geçen bir dam için “ Ey Allahın Resulü ben 

&u adamı çok seviyorum” dedi. Peygamber “Peki bunu 

ona söyledin mi” diye sordu. Adam “hayır” diye cevap 

verdi. Hz. Peygamber “Ko&, bunu ona söyle” buyurdu. 

   Yukarıda anlatılmak istenen dü&ünce ne olabilir? 

A) Đnsanları seviyorsak bunu sır gibi saklamalıyız 

B) Sevgimizi bir ba&kasıyla payla&mamalıyız. 

C) Kimi seviyorsak ona sevdiğimizi söylemeliyiz. 

D) Sevgi kar&ılıklıdır. 

 

 

 

 

Sema ile Fatma 3 gündür küs. Aralarında ne geçti 

bilmiyorum ama bir an önce bir &eyler yapmaları lazım. 

   A&ağıdakilerden hangisi yapmaları gereken 

davranı&lardan biri olamaz? 

A) Birbirleriyle  konu&malılar. 

B) Birbirlerinden kar&ılıklı özür dilemeliler. 

C) Birbirlerine küçük hediyeler alabilirler. 

D) “Aman barı&mazsa barı&masın, bana ne” demeliler 

 

 

 

 

I –Birbirinizi sevmedikçe iman etmi& olmazsınız, iman 

etmedikçe de cennete giremezsiniz. 

II –Yaratılanı ho& gördük yaratandan ötürü. 

   Peygamberimiz ve Yunus Emre’nin yukarıdaki 

sözleriyle ilgili ne söylenemez? 

A)Herkesi Allah yarattığı için sevmeliyiz 

B)Cennete girmenin yolu birbirini sevmekten geçer. 

C)Peygamberimiz bu sözünde sevginin önemini bize 

anlatır. 

D)Yunus Emre bu sözünde sevgiyi yanlı& anlamı&tır. 

Öğretmen sınıfa girdi, derse ba&lamadan önce 

çocuklara gözlerini kapamalarını söyledi. Ve devam 

etti:”Çocuklar kendimizi bir okyanusun ortasındaymı& 

gibi dü&ünelim. Kocoman okyanusta bir tane ada 

varmı&. Adada bir orman. Ormanda bir ağaç. Ağaçta 

bir ku&. Ve ku&un gagası. Gagasında ise bir tane delik. 

Đ&te minicik delik varya, annenin yavrusuna olan 

sevgisidir. Kocaman okyanus ise Allahın insanlara olan 

sevgisidir.” 

   Yukarıdaki verilen olaydan hareketle hangi sonuca  

ula&ılamaz? 

A) Allah çocukları sever. 

B) Allah bizi herkesten çok sever. 

C) Allah sadece insanları sever. 

D) Allahın sevgisi sınırsızdır. 

 

 

 

   Nihal ile Zeynep teneffüste oynuyorlardı. Nihal, 

Zeynep’e kızdı ve arkada&ının kalbini kıracak sözler 

söyledi. Nihal a&ağıdaki davranı&lardan hangisini 

yaparsa doğru davranmı& olur? 

A) Gel sende beni kır demelidir. 

B) Hemen özür dilemelidir. 

C) Sende bana aynısını yapmı&tın demelidir. 

D) Umursamayıp i&imize bakmalıdır. 
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