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4. SINIF 3. ÜNİTE 
 ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 

yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  
 
1- Bir gün Hz Peygamberin yanında oturmakta olan bir kişi önlerinden 
geçen bir dam için “ Ey Allahın Resulü ben şu adamı çok seviyorum” 
dedi. Peygamber “Peki bunu ona söyledin mi” diye sordu. Adam “hayır” 
diye cevap verdi. Hz. Peygamber “Koş, bunu ona söyle” buyurdu. 
Yukarıda anlatılmak istenen düşünce ne olabilir? 
A) İnsanları seviyorsak bunu sır gibi saklamalıyız  
B) Sevgimizi bir başkasıyla paylaşmamalıyız. 
C) Kimi seviyorsak ona sevdiğimizi söylemeliyiz.  
D) Sevgi karşılıklıdır. 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır? 
A) Sevgi insanları zayıf düşürür  
B) Allah yarattıklarını sever. 
C) Sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir.  
D) Doğa, sevgi ile korunur. 
 
3- Bütün sevgilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnsan sevgisi   b) Anne-baba sevgisi  
c) Allah sevgisi    d) Arkadaş sevgisi 
 
Sevginin en güzel ve doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Çıkarımız için sevmek 
b) Zorunlu olduğumuz için sevmek 
c) Allah rızası için sevmek 
d) Büyüklerimiz istediği için sevmek 
 
 
3- Sevginin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz 
olurlar.  
B) Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.  
C) Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir. 
D) Sevgi bir ihtiyaç değildir. 
 
4- Sevginin en güzel ve doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çıkarımız için sevmek 
B) Zorunlu olduğumuz için sevmek 
C) Allah rızası için sevmek 
D) Büyüklerimiz istediği için sevmek 
 
 
5- Paylaşılan sevgi insanlar arasında neyi geliştirir? 
A-) dostluğu  B-) düşmanlığı  C-) zenginliği  D-) zekayı 
 
"Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü." yukarıda Yunus Emre’nin bir sözü 
verilmiştir. Bu sözle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sevmek ve sevilmek insan için bir ihtiyaçtır.  
B) Allah yarattıklarını sever. 
C) Sevgi Allah’ın bize verdiği nimetlerdendir. 
D)Yaratılmış olanları Allah yarattığı için sevmeliyiz. 
 
6- Mahallemizde çirkin mi çirkin bir köpek vardı. Köpeğin sahibi de yaşlı 
bir teyzeydi. Ne zaman okula gitmek için yola çıkacak olsam, köpek 
önüme çıkar, yalvaran gözlerle bana bakardı. ”Hani sevimli bir şey olsa 
anlarım da, hem çirkin hem de yiyecek istiyor” derdim. Geçenlerde 
köpek ölmüş. Zavallı Ayşe teyze ne kadar üzülmüş. Anlam veremedim. 
Yolda karşılaştı- ğımızda “köpeğiniz ölmüş, zaten çok ta çirkindi, boş 
verin üzülmeye değmez” dediğimde, kadıncağız gülümsedi ve “çirkindi 
belki ama …………………………………………………..” dedi. 
Yukarıdaki olayı en iyi tamamlayacak cümle hangisidir? 
A) Sadece güzel hayvanları sevmeliyiz 
B) Yaratılmış olan her şeyi, Allah yarattığı için sevmeliyiz. 
C) Sadece Allah’ı sevmeliyiz. 
D) En yakın dostumuz hayvanlardır. 
 
7- “ Yaratılanı sev yaratandan ötürü ” sözü kime aittir? 
A- Yunus Emre  B- Mevlana  C- Ebu Hanife  D- Hz.Ömer 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi "saygı ve sevgiyle" bağdaşmayan davranıştır? 
A-) Küçükleri korumak    B-) Arkadaşımızın sözünü kesmek  
C-) Yaşlıya yardım etme   D-) Arkadaşlarımızla selamlaşmak 
 
 
 

 
 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi insanın kendini ve kişiliğini sevmesinin bir 
göstergesi değildir? 
a- Kendisine saygı duyar, başkalarına özenmemeye çalışır. 
b- Kendisiyle ve çevresiyle barışık ve mutludur. 
c- Allah’ı sever ve O’na saygı duyar. 
d- Kötü bir durumla karşılaştığında karamsarlığa düşer ve hayattan 
umudunu keser. 
 
10- “… Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (Allah’ın) 
varlığının delillerindendir.” Ayette asıl vurgulanan düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Herkese merhamet edilmelidir   B) Sevgi çok güzeldir 
C) Sevgiyi Allah var etmiştir    D) Allah en büyüktür 
 
 
11- Öğretmen sınıfa girdi, derse başlamadan önce çocuklara gözlerini 
kapamalarını söyledi. Ve devam etti:”Çocuklar kendimizi bir okyanusun 
ortasındaymış gibi düşünelim. Kocoman okyanusta bir tane ada varmış. 
Adada bir orman. Ormanda bir ağaç. Ağaçta bir kuş. Ve kuşun gagası. 
Gagasında ise bir tane delik. İşte minicik delik varya, annenin yavrusuna 
olan sevgisidir. Kocaman okyanus ise Allahın insanlara olan sevgisidir.” 
Yukarıdaki verilen olaydan hareketle hangi sonuca ulaşılamaz? 
A) Allah çocukları sever. 
B) Allah bizi herkesten çok sever. 
C) Allah sadece insanları sever. 
D) Allahın sevgisi sınırsızdır. 
 
12- “ Yüce Allah evrendeki her şeyi yoktan varedendir. O yarattığı her 
şeyi sever. Zaten sevmeseydi hiçbir şeyi yaratmazdı. O, bizleri sevdiği 
için yaratmıştır ve mutlu olmamızı ister. Mutluluğumuzu bozacak, 
sağlığımızı tehlikeye atacak şeyleri ise yasaklar.” 
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sevmek ve sevilmek hepimizin ihtiyacıdır. 
B) Allah yarattıklarını sever. 
C) Evrendeki her şey özenle yaratılmıştır. 
D) Herkes Allah’a muhtaçtır. 
 
13- “ Bir dost aradığınızı düşünün. Bu dost ile ilgili olarak aşağıda 
bulunan bazı hasletlerden hangisinin onda bulunmasını istemezdiniz? 
a) Dürüstlük b) Hoşgörülük c) Samimiyet c) İkiyüzlülük 
 
14-Sema  ile Fatma 3 gündür küs. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama 
bir an önce bişeyler yapmaları lazım.Aşağıdakilerden hangisi yapmaları 
gereken davranışlardan biri olamaz? 
A) Birbirleriyle konuşmalılar. 
B) Birbirlerinden karşılıklı özür dilemeliler. 
C) Birbirlerine küçük hediyeler alabilirler. 
D) “Aman barışmazsa barışmasın, bana ne” demeliler 
 
15- Nihal ile Zeynep teneffüste oynuyorlardı. Nihal, Zeynep’e kızdı ve 
arkadaşının kalbini kıracak sözler söyledi. Nihal aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yaparsa doğru davranmış olur? 
A) Gel sende beni kır demelidir. 
B) Hemen özür dilemelidir. 
C) Sende bana aynısını yapmıştın demelidir. 
D) Umursamayıp işimize bakmalıdır.  
 
16- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla aramızda karşılıklı sevginin 
oluşmasına engeldir? 
A) Onlarla selamlaşmak   B) Hediyeleşmek 
C) Eşyalarımızı paylaşmak  D) Onları küçümsemek 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi sevdiklerimize karşı sevdiğimizi gösteren bir 
davranış olamaz? 
A) Arkadaşlarımıza gülümsemek            B) Sevdiklerimize yardım etmek 
C) Anne- babamızın sözlerini dinlemek   D) Kardeşlerimizin kalbini 
kırmak 
 
18- Başkaları ile iyi geçinmek için aşağıdakilerden hangisini 
yapmamalıyız. 
A- Doğru olmak   B- Saygılı olmak   
C- Hoşgörülü olmak  D- Şımarıklık yapmak 
 


