
ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Ders 5-8) 

 



 

 

	

1 Kutsal Kitap’ın her kitabını ayrı 
ayrı incelemenin en büyük yararı, 

a) Mesih’in ikinci gelişinin tam 
olarak ne zaman gerçekleşeceğini 
önceden bildirebilmektir. 
b) tezatları görebilmektir. 
c) içimizde diri Söz’e sahip 
olmaktır. 
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2 Kitapların incelemesindeki ilk 
adım, 
a) bu gerçekleri yaşamımıza 
uyarlamaktır. 
b) yazarın söylemek istediğini 
yorumlamaktır. 
c) yazarın söylediklerini okuyup 
gözlemlemektir.  
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3 Koloseliler’i birkaç kez okuduktan 
sonra, ana temasının ne olduğunu 
gözlemliyoruz? 
a) Hıristiyan’ın Mesih’teki dolu 
yaşamını. 
b) Mesih’in ölümü ve dirilişini. 
c) Hıristiyan’ın göksel evini 
gözlemliyoruz.  
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4 Koloseliler kitabında sünnet, 
gömülme ve ölüm simgeleri neyi 
ifade eder? 
a) Ayrılığın üç değişik düzeyini. 
b) Hıristiyan’ın günahtan özgür 
kılındığı gerçeğini. 
c) Günahtan hoş olmayan bir 
değişimi ifade eder.  
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5 Koloseliler mektubunda yer alan 
gerçeklerden yararlanmak için, 
a) onu hayatınıza uyarlamalısınız. 
b) ana noktaların düzgün bir 
çizelgesini çizmelisiniz. 
c) incelemelerinizi başka 
birisininkiyle kıyaslamalısınız.  
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6 Koloseliler kitabı, Mesih’te dolu 
bir yaşamı nasıl sürebileceğimiz 
konusunda ne söylemektedir? 
a) Kitabın yazarı olan Pavlus’un 
örneğini izlemeliyiz. 
b) Mesih güç, özgürlük ve yeni 
ilişkilerle dolu bir yaşam sağlar. 
c) Koloseliler kitabında, İsa’nın 
Dağdaki Vaazındaki öğretilerinin 
çoğu tekrarlanır.  
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7 Kutsal Kitap’ın belirli bir 
öğretisini incelemek için, 
a) konusal bir inceleme 
yapmalısınız. 
b) biyografik bir inceleme 
yapmalısınız. 
c) bir kitap incelemesi 
yapmalısınız.  
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8 Konusal bir inceleme kişinin, 
a) çok az iş yapmasını gerektirir. 
b) kaynakları dikkatle araştırmasını 
gerektirir. 
c) sınırlı birkaç konudan bir 
tanesini seçmesini gerektirir.  
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9 Konusal incelememize göre dua, 
a) yaşamlarımızda ara sıra gerekli 
olan bir şeydir. 
b) belirli zamanlarda gerçekleşen 
bir ayin gibidir. 
c) yaşamlarımızın düzenli ve 
sürekli bir parçasıdır.  
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10 Bir konu seçtikten sonra, 
yapılacak ilk şey, 
a) konu hakkında bulabileceğiniz 
bütün kaynakları listelemektir. 
b) kaynakları özetlemektir. 
c) kaynakları sınıflandırmaktır.  
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11 Her zaman dua edebilmemizin 
nedeni nedir? 
a) Her zaman kendileri için dua 
edebileceğimiz düşmanlarımız 
olacaktır. 
b) Kutsal Kitap’ta bize bu konuda 
birçok örnek verilmiştir. 
c) Tanrı bizi her zaman işitebilir.  
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12 Karakter incelemelerinin, ruhsal 
gerçekleri daha kolay anlamamıza 
yardım etmesinin sebebi nedir? 
a) Kutsal Kitap, gerçek insanların 
gerçek deneyimlerinden söz eder. 
b) Kutsal Kitap, insanların 
izlemeleri için bir dizi kuraldır. 
c) Kutsal Kitap’taki insanlar, 
kusursuz insanlara örnektirler.  
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13 Aşağıdakilerden hangisi 
karakter incelemeleri için iyi bir 
kuraldır? 
a) İncelememiz için iyi örnekler 
seçmek. 
b) Kişi hakkında mümkün olduğu 
kadar çok şey öğrenmek. 
c) Adem’den başlayarak sırasıyla 
Kutsal Kitap’taki bütün kişilikleri 
incelemek.  
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14 Biyografik incelemelerde, 
a) kendimizi incelediğimiz kişiyle 
özdeşleştirmemiz yararlıdır. 
b) kişi hakkında değişik kaynaklara 
bakmamamız yararlıdır. 
c) kusursuz hayatlar yaşamış 
kişiler üzerinde yoğunlaşmamız 
yararlıdır.  
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15 Yakup iyi bir biyografik 
incelemedir, çünkü 
a) kusursuz bir insandı. 
b) hataları bize yardımcı olmak için 
kaydedilmiştir. 
c) çok seyahat etmiştir.  



 

 

	

15 Yakup iyi bir biyografik 
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a) kusursuz bir insandı. 
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16 Yakup’un hayatından 
çıkardığımız ders, 
a) kendimize iyi paylar 
çıkarmamızdır. 
b) her şeyin Tanrı’nın merhametine 
bağlı olduğudur. 
c) küçük bir günahın kabul 
edilebilir bir durum olduğudur.  
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17 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemenin önemli bir 
kısmı, 
a) konumuz hakkında birçok 
kaynağı listelemektir. 
b) ana noktaları ana hatlar halinde 
düzenlemektir. 
c) Kutsal Kitap’taki bir bölüm 
üzerinde derin düşünmektir.  
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18 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap üzerinde derin düşünme 
zamanında yapılan incelemeye 
hakkında doğru bir cümledir? 
a) Kutsal Kitap’ın içerdiği gerçekler, 
okuyarak ve notlar alarak kolayca 
öğrenilir. 
b) Kutsal Kitap’ın içerdiği 
gerçekler, öğrenildikten sonra bir 
daha unutulmazlar. 
c) Derin anlam aranmalı ve kişisel 
yaşama uygulanmalıdır.  
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daha unutulmazlar. 
c) Derin anlam aranmalı ve kişisel 
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19 Kutsal Kitap’ın buyruklarına 
uyup onun gerçeklerine göre 
yaşadığımızda, 
a) Tanrı’ya karşı yapmamız 
gerekenden fazlasını yapmış 
oluruz. 
b) mesajı kendimiz için kişisel 
olarak algılamış oluruz. 
c) esaret içinde yaşamış oluruz.  
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20 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemedeki ana 
hedefimiz, 
a) Kutsal Kitap’ı her gün aynı saatte 
okumak olmalıdır. 
b) kurtuluşumuzun tadını tek 
başımıza çıkartmak olmalıdır. 
c) müjdenin gerçeklerini 
paylaşacak konuma gelmek 
olmalıdır.  



 

 

	

20 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemedeki ana 
hedefimiz, 
a) Kutsal Kitap’ı her gün aynı saatte 
okumak olmalıdır. 
b) kurtuluşumuzun tadını tek 
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c) müjdenin gerçeklerini 
paylaşacak konuma gelmek 
olmalıdır.  

* 
Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. 


