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Beş Sevgi Dili Testi 

Her bölümde size uygun gelen cümlenin karşısındaki harfi yuvarlak içine alınız. 

Testin daha fazla kişiye hitap etmesi için “eşim” kelimesi yerine “sevdiğim” kelimesini kullandık. 

1. Sevdiğimin sevgi notları bana kendimi iyi hissettirir. A 

Sevdiğimin bana sarılmasından çok hoşlanırım. E 

2. Sevdiğimle yalnız kalmayı severim. B 

Sevdiğim bahçe işlerinde yardım ettiğinde sevildiğimi hissederim. D 

3. Sevdiğimden özel hediyeler almak beni mutlu eder. C 

Sevdiğimle uzun yolculuklara çıkmayı severim. B 

4. Sevdiğim çamaşırları yıkadığında sevildiğimi hissederim. D 

Sevdiğim bana dokunduğunda çok hoşuma gider. E 

5. Sevdiğim kolunu omzuma attığımda sevildiğimi hissederim. E 

Beni hediyeleriyle şaşırttığında, sevdiğimin beni sevdiğini hissederim. C 

6. Sevdiğimle her yere gitmeyi severim. B 

Sevdiğimin elini tutmaktan hoşlanırım. E 

7. Sevdiğimin bana verdiği hediyeler benim için çok değerlidir. C 

Sevdiğimin beni sevdiğini söylemesinden hoşlanırım. A 

8. Sevdiğimin bana yakın oturmasını severim. E 

Sevdiğim bana iyi göründüğümü söylediğinde çok hoşuma gider. A 



 

9. Sevdiğimle birlikte zaman geçirmek beni mutlu eder. B 

Sevdiğimden gelen en küçük hediye bile benim için önemlidir. C 

10. Sevdiğimin bana benimle gurur duyduğunu söylediğinde sevildiğimi hissederim. A 

Sevdiğim benim için yemek yaptığında beni sevdiğini bilirim. D 

11. Ne yaparsak yapalım, sevdiğimle bir şeyler yapmayı severim. B 

Sevdiğimden gelen destekleyici yorumlar, kendimi iyi hissettirir. A 

12. Sevdiğimin benim için yaptığı küçük şeyler, söylediklerinden daha anlamlıdır. D 

Sevdiğime sarılmayı severim. E 

13. Sevdiğimin övgüleri benim için çok önemlidir. A 

Sevdiğimin bana sevdiğim hediyeler alması benim için çok önemlidir. C 

14. Sevdiğimle birlikte olmak bana kendimi iyi hissettirir. B 

Sevdiğim sırtımı okşadığında çok hoşuma gider. E 

15. Sevdiğimin başarılarıma gösterdiği tepkiler benim için çok cesaret vericidir. A 

Sevdiğimin nefret ettiğini bildiğim bir şeyde bana yardım etmesi benim için çok anlamlıdır. D 

16. Sevdiğimin öpücüklerinden asla bıkmam. E 

Sevdiğimin yapmayı sevdiğim şeylerle ilgilenmesine gerçekten bayılırım. B 

17. Sevdiğimin projelerimde yardımcı olacağına güvenirim. D 

Sevdiğimin bir hediyenin paketini açarken hâlâ heyecanlanırım. C 

18. Sevdiğimin görünüşümle ilgili iltifat etmesi hoşuma gider. A 

Sevdiğimin fikirlerimi dinlemesi ve yargıda bulunmakta veya eleştirmekte acele etmemesi 

benim için önemlidir. B 

19. Yakınımda olduğunda sevdiğime dokunmaktan kendimi alamam. E 

Sevdiğim bazen benim için bir şeyler yapar ve bu çok hoşuma gider. D 



  

20. Sevdiğim bana yardım etmek için yaptığı her şeyde ödülü hak eder. D 

Sevdiğimin hediyelerinin ne kadar düşünceli olduğunu görünce şaşırıyorum. C 

21. Sevdiğimin ilgisinin üzerime odaklanması hoşuma gidiyor. B 

Evi temiz tutmak önemli bir hizmet eylemdir. D 

22. Sevdiğimin doğum günümde bana ne alacağını görmek için sabırsızlanıyorum. C 

Sevdiğimin kendisi için önemli olduğumu söylemesinden asla bıkacağımı sanmıyorum. A 

23. Sevdiğim hediyeler alarak bana sevgisini gösterir. C 

Nereye gittiğimiz fark etmez, sevdiğimle birlikte bir yerlere gitmeyi severim. D 

24. Ben konuşurken sevdiğim asla sözümü kesmez ve bu çok hoşuma gider. B Sevdiğimden 

hediye almaktan asla bıkmam. C 

25. Sevdiğim ne zaman yorgun olduğumu bilir ve nasıl yardımcı olabileceğimi sorar. D 

Nereye gittiğimiz fark etmez, sevdiğimle birlikte bir yerlere gitmeyi severim. B 

26. Sevdiğimle sevişmeye bayılırım. E 

Sevdiğimden sürpriz hediyeler almak hoşuma gider. C 

27. Sevdiğimin teşvik edici sözleri güvenimi artırır. A 

Sevdiğimle birlikte film seyretmeye bayılırım. B 

28. Sevdiğimin bana verdiklerinden daha iyi hediyeler düşünemem. C 

Ellerimi sevdiğimden uzak tutamıyorum. E 

29. Yapacak başka işleri olmasına rağmen sevdiğimin bana yardım etmesi benim için çok 

anlamlıdır. D 

Sevdiğim bana beni takdir ettiğini söylediğimde, kendimi gerçekten iyi hissederim. A 

30. Bir süre ayrı kaldıktan sonra sevdiğim sarılıp onu öpmekten kendimi alamam. E 

Sevdiğimin bana inandığını söylediğini duymaya bayılırım. A 


