
 

 
 
 
 
 

ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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1 Yeni Antlaşma’da kaç kitap 
vardır? 

a) 27 
b) 39 
c) 66 
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1 Yeni Antlaşma’da kaç kitap 
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a) 27 
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2 Genel Mektuplar kaç yazar 
tarafından yazılmıştı? 

a) 3 yazar tarafından 
b) Yalnız Pavlus tarafından 
c) En az dört yazar tarafından 



	 168	

2 Genel Mektuplar kaç yazar 
tarafından yazılmıştı? 

a) 3 yazar tarafından 
b) Yalnız Pavlus tarafından 
c) En az dört yazar tarafından 
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3 Hangi Müjde’nin yazarı bir 
doktordu? 

a) Matta 
b) Markos 
c) Luka 
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3 Hangi Müjde’nin yazarı bir 
doktordu? 

a) Matta 
b) Markos 
c) Luka 
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4 Markos’un Müjdesi neyi 
vurgular? 

a) sonsuz yaşamı 
b) Kral Mesih’i 
c) Tanrı’nın Hizmetkarı’nı 
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4 Markos’un Müjdesi neyi 
vurgular? 

a) sonsuz yaşamı 
b) Kral Mesih’i 
c) Tanrı’nın Hizmetkarı’nı 
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5 Elçilerin İşleri kitabını hangi 
Müjde yazarı yazmıştır? 

a) Markos 
b) Luka 
c) Yuhanna 
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5 Elçilerin İşleri kitabını hangi 
Müjde yazarı yazmıştır? 

a) Markos 
b) Luka 
c) Yuhanna 
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6 Elçilerin İşleri’nin anahtar ayeti 
neyle ilgilidir? 

a) Tanıklık etmek için Kutsal Ruh 
tarafından verilen güç 
b) Isa Mesih’e imanın kurtuluşa 
götürmesi 
c) Kilisenin gereksinimli insanlara 
erişme misyonu 
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tarafından verilen güç 
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erişme misyonu 
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7 Pavlus neyle kurtulduğumuzu 
öğretti? 

a) iyi işlerimizle (sevaplarımızla) 
b) İsa Mesih'e iman yoluyla lütufla  
c) uzun dualarla 
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7 Pavlus neyle kurtulduğumuzu 
öğretti? 

a) iyi işlerimizle (sevaplarımızla) 
b) İsa Mesih'e iman yoluyla lütufla  
c) uzun dualarla 
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8 Titus ve Filimon kitaplarını kim 
yazdı? 

a) Yuhanna 
b) Luka  
c) Pavlus 
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8 Titus ve Filimon kitaplarını kim 
yazdı? 

a) Yuhanna 
b) Luka  
c) Pavlus 
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9 Aşağıdaki kitap grupların-dan 
hangilerine “Hapishane Mektupları” 
denir? 

a) Galatyalılar, Efesliler, Selanikliler 
b) Timoteos, Titus, Filimon 
c) Efesliler, Filipililer, Koloseliler 
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9 Aşağıdaki kitap grupların-dan 
hangilerine “Hapishane Mektupları” 
denir? 

a) Galatyalılar, Efesliler, Selanikliler 
b) Timoteos, Titus, Filimon 
c) Efesliler, Filipililer, Koloseliler 



	 183	

10 Romalılar'la aynı konuyu işleyen 
mektup hangisidir? 

a) Efesliler 
b) Galatyalılar  
c) Filipililer 
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10 Romalılar'la aynı konuyu işleyen 
mektup hangisidir? 

a) Efesliler 
b) Galatyalılar  
c) Filipililer 
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11 İyi işlerimizin imanımıza eşlik 
etmesini öğreten mek-tup hangis-
idir? 

a) Yakup 
b) 1. Petrus 
c) Yahuda 
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11 İyi işlerimizin imanımıza eşlik 
etmesini öğreten mek-tup hangis-
idir? 

a) Yakup 
b) 1. Petrus 
c) Yahuda 
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12 Petrus’un Mektupları neyi 
odaklar? 

a) Mesih’in dünyayı yargılamasını 
b) imana eşlik eden iyi işleri 
c) Mesih İnanlıları’nın çektikleri 
sıkıntıları 
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12 Petrus’un Mektupları neyi 
odaklar? 

a) Mesih’in dünyayı yargılamasını 
b) imana eşlik eden iyi işleri 
c) Mesih İnanlıları’nın çektikleri 
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13 Vahiy kitabı ne olarak 
sınıflandırılır? 

a) gizem 
b) peygamberlik  
c) alegori 
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13 Vahiy kitabı ne olarak 
sınıflandırılır? 

a) gizem 
b) peygamberlik  
c) alegori 
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14 Kutsal Kitap’ın insanların 
yaşamlarını değiştirme gücü, 

a) olumlu düşüncenin etkilerine 
benzer. 
b) Tanrı’daki doğaüstü kaynağının 
kanıtıdır. 
c) bütün büyük dinlerin ortak özel-
liğidir. 
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14 Kutsal Kitap’ın insanların 
yaşamlarını değiştirme gücü, 

a) olumlu düşüncenin etkilerine 
benzer. 
b) Tanrı’daki doğaüstü kaynağının 
kanıtıdır. 
c) bütün büyük dinlerin ortak özel-
liğidir. 
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15 Kutsal Kitap’ın Tanrı tara-fından 
esinlendirildiğini bilebiliriz çünkü, 

a) asırlar evvel yazılmış. 
b) 66 kitaptan oluşur. 
c) farklı insanlarca yazılmış olma-
sına rağmen baştan sona kadar 
uyum içindedir. 
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15 Kutsal Kitap’ın Tanrı tarafından 
esinlendirildiğini bilebiliriz çünkü, 

a) asırlar evvel yazılmış. 
b) 66 kitaptan oluşur. 
c) farklı insanlarca yazılmış ol-
masına rağmen baştan sona kadar 
uyum içindedir. 
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16 Kutsal Kitap’ın hatasızlığı 

a) içinde yanlış inançlar olmama-
sında görülür. 
b) liderlerin günahlarından söz et-
memesinde görülür. 

c) çelişkili görüşleri içermesinde 
görülür. 
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16 Kutsal Kitap’ın hatasızlığı 

a) içinde yanlış inançlar ol-
mamasında görülür. 
b) liderlerin günahlarından söz et-
memesinde görülür. 

c) çelişkili görüşleri içermesinde 
görülür. 
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17 Kutsal Kitap’ın gerçekliği 
aşağıdakilerden hangisini konu 
alan bilim dalı olan filoloji 
tarafından desteklenir? 

a) düşünce kalıpları 
b) inanç sistemleri 
c) sözcüklerin kullanımı 
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17 Kutsal Kitap’ın gerçekliği 
aşağıdakilerden hangisini konu 
alan bilim dalı olan filoloji 
tarafından desteklenir? 

a) düşünce kalıpları 
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18 Bazı hükümetlerin kendi hukuk 
sistemlerine temel olarak Kutsal 
Kitap'ı kabul etmesinin anlamı 
nedir? 

a) Tüm hükümetlerin süresi 
geçmiştir. 
b) Kutsal Kitab'ın ahlaki öğretileri 
eşsizdir. 
c) Kutsal Kitab'ın öğretileri 
kalitesizdir. 



	 200	
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kalitesizdir. 
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19 Kutsal Kitap’ın yazarı ko-
nusundaki içinsel kanıt nedir? 

a) Kutsal Kitap’taki sözcüklerin dü-
nyasal edebiyatta kullanılan 
sözcüklerle kıyası. 
b) Arkeolojinin buluşları 
c) Kutsal Kitap’ın kendi içinde yer 
alan iddialar. 
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19 Kutsal Kitap’ın yazarı ko-
nusundaki içinsel kanıt nedir? 

a) Kutsal Kitap’taki sözcüklerin  
dünyasal edebiyatta kullanılan 
sözcüklerle kıyası. 
b) Arkeolojinin buluşları 
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20 Aşağıdakilerden hangisi 
gelecekle ilgili peygamberlik 
hakkında doğrudur? 

a) Peygamberliklerin gerçekleşmesi 
ilham edilmiş olmalarını kanıtladı-
lar. 
b) Kutsal Kitap'taki peygamberlik-
lerin tek amacı günahı kınamaktı. 
c) Kutsal Kitap'taki peygamberlikler 
hiç gerçekleşmedi. 



	 204	

20 Aşağıdakilerden hangisi 
gelecekle ilgili peygamberlik 
hakkında doğrudur? 

a) Peygamberliklerin gerçekleşmesi 
ilham edilmiş olmalarını kanıtla-
dılar. 
b) Kutsal Kitap'taki peygamberlik-
lerin tek amacı günahı kınamaktı. 
c) Kutsal Kitap'taki peygamberlikler 
hiç gerçekleşmedi.  

Ünite İki için istenilenlerin sonu. 

 


