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Önce Biraz
Konuşalım
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz

Bu kitabın arka kapağında insanların bu kursu neden 
yaptıklarına ilişkin bazı nedenleri büyük olasılıkla oku-
muşsunuzdur. Sizin de benzer nedenleriniz var mı? Eğer 
öyleyse, Kutsal Ruh’u Arkadaşları ve Yardımcıları olarak 
gören kişiler hakkında okumaktan zevk alacaksınız. Kutsal 
Kitap’tan bu dostun sizin için neler yapabileceğini öğrene-
ceksiniz. En önemlisi de, her derste verilen önerileri uygu-
ladıkça Tanrı’yı daha iyi tanıyacak ve O’na daha etkin bir 
şekilde hizmet edeceksiniz.

Bu kursta herkesin yararlanabileceği bir şeyler vardır, bu 
yüzden onu iyice inceleyin ve kendi ihtiyaçlarınızı 
karşılayan kısımları bulun.

Tabii ki doğru şeyin nasıl yapılacağını bilmenin onu yap-
madıkça size bir yararı olmaz. Bu derslerden ne kadar 
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yarar sağlayacağınız, size uygun olan kısımları ne kadar 
uyguladığınıza bağlıdır.

Çalışma Kılavuzunuz

Yardımsever Arkadaşınız, yanınıza alıp zamanınız oldukça 
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak için 
her gün biraz zaman ayırmaya çalışın.

Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu görecek-
siniz. Hedef sözcüğü bu kitapta çalışmalarınızdan ne bek-
lemeniz gerektiğini bilmenize yardımcı olmak için kul-
lanılmıştır. Hedeflerinizin neler olduğunu bilirseniz daha iyi 
çalışabilirsiniz.

Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, sizi daha 
sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. Bundan sonra, dersi 
bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız İçin başlığı altındaki tali-
matları yerine getirin. Çalışma sorularının yanıtlarını 
çalışma kılavuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer 
yoksa yanıtları defterinize yazın ki daha sonra dersin üz-
erinden geçerken onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu 
kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup önderinizin 
talimatlarını yerine getirin.

Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız?

Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma soruları bu-
lunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazılarına ve onların nasıl 
yanıtlandırılacağına örnekler göreceksiniz.
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ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt seçmenizi 
istemektedir.

Çok Seçenekli Soruya Örnek

1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün

Doğru yanıt, b) 7gündür. Çalışma kılavuzunuzda aşağıda 
gösterildiği şekilde b)yi daire içine alın.

1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
(b) 7 gün
c) 5 gün

(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden fazla doğru 
yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru yanıtın önündeki 
harfi daire içine alacaksınız).

DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen birkaç cümleden 
hangisinin DOĞRU olduğunu bildirmenizi istiyor.
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Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek

1 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU? 

a) Kutsal Kitap’ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap’ta günümüzdeki inanlılar için bir mesaj 
vardır.
c) Kutsal Kitap’ın bütün yazarları İbranice yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını esinlendirdi.

b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü üzere bu 
harfleri daire içine alacaksınız.

EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal Kitap’taki 
kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin eşleştirilmesini 
istemektedir.

Eşleştirme Sorularına Örnek

1 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin isminin 
sayısını yazın.

l) Musa
2) Yeşu

...1... a Kendisine Sina Dağı’nda Tanrı’nın Yasası verildi.

...2... b İsrailliler’i Ürdün Nehri’nin diğer tarafına geçirdi.

...2... c Eriha’nın etrafında yürüdü.

...1... d Firavun’un sarayında yaşadı.

a ve d cümleleri Musa'dan, b ve c cümleleri Yeşu'dan söz 
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etmektedir. Yukarıda gördüğünüz gibi, a ve d’nin yanına 
1, ve b ve c’nin yanına 2 yazmanız gerekmektedir.

Öğrenci Raporunuz

Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kitabın so-
nunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt Kağıtları'na ihtiy-
acınız olacaktır. Bu kursta iki ünite vardır. Öğrenci Rapo-
ru’nda her üniteyle ilgili sorular bulunmaktadır. İki 
ünitenin her biri için ayrıca bir de yanıt kağıdı bulunmak-
tadır. Öğrenci kılavuzunuz ünite sorularını ne zaman 
yanıtlamanız gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman 
kullanmanız gerektiğini size bildirecektir.
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