
ÜNİTE BİR BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Ders 1-4) 



 

 

	

1 Tanrı’yla olan ilişkimiz, 
a) meyve veren bir yaşam 
sürmemize bağlıdır. 
b) O’nun buyruklarına uymamıza 
bağlıdır. 
c) hizmet etmemize bağlıdır. 
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2 Tanrı Sözü’nün incelenmesi, 
a) bizleri başarılı yapar. 
b) zekâmızı arttırır. 
c) gereksinimlerimizi karşılamaya 
yardımcı olur. 
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3 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) eğitim görmüş biridir. 
b) Tanrı’nın Ruhu tarafından 
yönetilen biridir. 
c) çok dindar biridir. 
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4 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) incelemeye karşı doğru bir tutum 
içindedir. 
b) artık büyümesi gerekmez. 
c) inceleme için belirli bir kalıp 
izlemez. 
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5 Tanrı Sözü’nün incelenmesine, 
a) bilgiyle yaklaşmalıyız. 
b) beklentiyle yaklaşmalıyız. 
c) itaatle yaklaşmalıyız. 
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6 Kutsal Kitap’ın iki özelliği, esin ve 
a) yetkidir. 
b) gerçekliğidir. 
c) vahiydir. 
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7 Sizin Kutsal Kitap’ınız ya da 
arkadaşınızın Kutsal Kitap’ı, 
a) özgün elyazmasıdır. 
b) özgün elyazmasının bir 
kopyasıdır. 
c) özgün elyazmasının bir 
çevirisidir. 
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8 Kutsal Kitap sözcüğü, Yunanca 
biblia’dan gelir. Biblia’nın anlamı 
nedir? 
a) Kitap. 
b) Bibliyografya. 
c) İki kitap. 
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9 İncil bizlere, Tanrı’yla insan 
arasındaki bir anlaşmadan söz 
eder. Bu anlaşma, 
a) sınırlı bir süre içindi. 
b) Eski Antlaşma’nın yerine 
gelişiydi. 
c) bir başka anlaşma için hazırlıktı. 
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10 Kutsal Kitap’ta birlik yaratan 
ana etken, her kitabın, 
a) bizlere Mesih hakkında tam bir 
vahiy vermesidir. 
b) Mesih’i özel bir şekilde 
göstermesidir. 
c) aynı kişi tarafından yazılmış 
olmasıdır.  
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11 Kutsal Kitap’taki mecazi dil 
kullanımı, 
a) sadece bir edebi tür olarak 
önemlidir. 
b) Eski Antlaşma’daki sembollerle 
sınırlıdır. 
c) ruhsal gerçekleri göstermek için 
önemlidir. 
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12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ta düşüncelerin sık sık 
sunulduğu biçimdir? 
a) Kara tahta üzerine çizilmiş 
resimler. 
b) Kıyaslamalar ve kontrastlar. 
c) Resmi konuşmalar. 
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13 Kutsal Kitap yazarları 
yazdıklarını organize edip 
sunduklarında, 
a) farklı stiller ve yöntemler 
kullandılar. 
b) birbirleri gibi yazmaya çalıştılar. 
c) yazarlar için belirlenmiş olan 
kuralları izlediler. 
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14 Şiir nasıl bir yazı türüdür? 
a) İnsanların hayatlarında 
gerçekleşen şeylerin bir kaydını 
sunar. 
b) İnsanların düşünce ve hislerini 
dile getirir. 
c) Gelecekteki olayları önceden 
bildirir. 
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15 Kutsal Kitap’ta kullanılan yazı 
stillerine, tarih, peygamberlik, şiir 
ile birlikte dahil olan dördüncü 
unsur nedir? 
a) Kurgu. 
b) Mektuplar. 
c) Romanlar.  
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16 Kutsal Kitap incelemesi için şu 
temel araçlara ihtiyacınız vardır: 
a) Kutsal Kitap, kalem, görmek. 
b) Yorum kitapları, kalem, Kutsal 
Kitap. 
c) Kutsal Kitap, gözler, ABC Dizini. 
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17 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ı anlamak için iyi bir 
yaklaşımdır? 
a) yorum kitabına bakmak. 
b) Vaizinize ya da Kutsal Kitap 
öğretmeninize sormak. 
c) Kendinize ayetler hakkında, kim, 
ne, neden, ne zaman ve kime 
sorularını sormak. 
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18 Yorumun en önemli ilkesi, 
a) okuyabildiğiniz bütün yorum 
kitaplarını okumaktır. 
b) bir ayeti bağlamı içinde 
okumaktır. 
c) yavaşça kimse tarafından 
rahatsız edilmeden okumaktır. 
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19 Dua ile Tanrı Sözü’nü inceleme 
arasındaki ilişki nedir? 
a) Tanrı Sözü’nü anlamak için dua 
etmelisiniz. 
b) Dua, Kutsal Kitap incelemesi için 
gereksiz bir ektir. 
c) Kutsal Kitap, dua etmeden de 
anlaşılabilir. 
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20 Kutsal Kitap’tan ruhsal yardım 
almanın en iyi yolu, 
a) onu dua ederek incelemektir. 
b) incelemeyi her gün aynı saatte 
yapmaktır. 
c) özgün el yazmasını incelemektir.



 

 

	

20 Kutsal Kitap’tan ruhsal yardım 
almanın en iyi yolu, 

a) onu dua ederek incelemektir. 
b) incelemeyi her gün aynı saatte 
yapmaktır. 
c) özgün el yazmasını incelemektir. 

* 
Ünite Bir için istenilenlerin sonu.  


