
Ünite Bir için 20 SORU - DO

Ünite Bir için 20 SORU
(Bölüm 1-5)
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Ünite Bir için 20 SORU

1 Günümüzde, günah dünyaya girmeden
önce de var olan tek kurum,
a) hükümettir.
b) evliliktir.
c) eğitimdir.

2 Evlilik,
a) bir erkekle bir kadının birliği olduğundan
ötürü özel bir ilişkidir.
b) bir dostluk sağladığından ötürü özel bir
ilişkidir.
c) iş bölümü olduğundan ötürü özel bir
ilişkidir.
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Ünite Bir için 20 SORU - DO

3 Tanrı Sözü, neyin altını çizerek evliliğin
kutsallığını gösterir?
a) Evli bir erkek başka birisinin karısını
arzulayabileceği halde zina
edemeyeceğini.
b) Evlilik hakkındaki yerel adetlere
uyulmasının gerektiğini.
c) Evli birinin başka birisinin eşini
arzulayamayacağını ve zina
yapamayacağını.

4 Bir erkekle bir kadını birbirine çeken cinsel
güdü kimin tarafından yaratılmıştır?
a) Tanrı.
b) Dünya.
c) Şeytan.
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Ünite Bir için 20 SORU

5 Tanrı kime olan saygımızı gostermemiz
hem evlilikten önce hem de evlilikten sonra
ahlaksız davranışlardan uzak durmamızı
bekler?
a) Anne babalara.
b) Dostlarımıza.
c) Bedenlerimize.

6 Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Hiristiyanlar ayartılamazlar.
b) Tanrı Hıristiyanlara ayartılmanın
üstesinden gelmeleri için güç verir.
c) Hıristiyanlar ayartılmayı irade gücüyle
yenerler.
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Ünite Bir için 20 SORU - DO

7 Yusuf,
a) şehvetle ayartılmamış bir erkek
örneğidir.
b) ayartılmadan kaçan bir erkeğe örnektir.
c) ayartılmaya kendini teslim eden bir
erkeğe örnektir.

8 Evleneceğiniz eşin seçimi önemlidir,
çünkü eşiniz,
a) yaşam boyu yoldaşınız olacaktır.
b) sosyal konumunuzu yansıtacaktır.
c) sizin eksiklerinizi tamamlayacaktır.
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Ünite Bir için 20 SORU

9 Kutsal Kitap'ın eş seçme konusundaki
standartları,
a) sadece inanlıların inanlılarla evlenmesini
şart koşar.
b) bir Hıristiyan'la evlenmeyi ve benzer
geçmişlerden gelmeyi şart koşar.
c) temel konularda görüş birliği içinde
olmayı ve bir Hıristiyan'la evlenmeyi şart
koşar.

10 Evlenilecek eş seçimindeki en önemli
kişisel nitelikler,
a) yaş, eğitim ve yeteneklerdir.
b) olgunluk, görünüş ve konumdur.
c) karakter, alışkanlıklar ve ilgi alanlarıdır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DO

11 Yaşamı birlikte geçireceğiniz bir eşte EN
ÇOK arzulanır nitelikler hangileridir?
a) Güvenen ve bağışlayan tutumlar.
b) Eğitim ve sosyal prestij.
c) Güzellik ve zenginlik.

12 Tanrı'nın Rut'la Boaz'ın durumunda
olduğu gibi eş seçimindeki yol gösterimi sık
sık hangi biçimde gerçekleşir?
a) Anne babanın ya da daha yaşlı, daha
deneyimli kişilerin öğüdüyle.
b) Bir rüya aracılığıyla, kişisel bir vahiyle.
c) İki insan arasındaki çok kuvvetli bir
fiziksel çekicilik aracılığıyla.
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Ünite Bir için 20 SORU

13 Kişinin evleneceği eşte araması gereken
türdeki sevgi,
a) birlikte olmanın verdiği heyecandır.
b) birbirine ait olma hissidir.
c) kişinin ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.

14 Kişi evleneceği kişinin seçiminde
Tanrı'nın isteğinden nasıl emin olabilir?
a) Bir huzur duyduğunda.
b) Bütün doğru niteliklere sahip birini
bulduğunda.
c) Uygun bir Hıristiyan'la evlenmeyi kabul
ettiğinde.
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Ünite Bir için 20 SORU - DO

15 Evlilikten önceki nişan dönemi,
a) kişinin seçmiş olduğu eşin Hıristiyan
olup olmadığını öğrenecek zamandır.
b) cinsel yakınlıkta birbirinize uygun olup
olmadığınızı öğrenecek zamandır.
c) birbirinize ayak uydurabilmeniz için
gerekli düzenlemelerde bulunacağınız
zamandır.

16 Nişan adetleri, hangi durumlarda
Hıristiyan bir çift için bir engel oluşturur?
a) Fazla tasasız olduklarında.
b) Tanrı'nın onuruna leke getirdiklerinde.
c) Bir kutlama gerektirdiklerinde.
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Ünite Bir için 20 SORU

17 Nişanlı çiftin evliliği,
a) dinsel törenin yanı sıra resmi nikahı da
gerektirir.
b) çift Hıristiyan'sa sadece kilisede dini
töreni gerektirir.
c) masrafları kısıtlı tutmak için sadece
resmi bir nikahı gerektirir.

18 Bir yuvanın önemi,
a) çocukların doğumu ve gelişmesine
sağladıklarıdır.
b) anne babaların karakter gelişimi
üzerindeki etkisidir.
c) yerel toplumun değerlerini yansıtır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DO

19 Evliliği izleyen gerekli düzenlemelere
neler dahildir?
a) Her iki tarafın da anne babasından artık
başka öğüt almamak.
b) Kocaya para konusunu yönetmek için
tam sorumluluk vermek.
c) Taraflardan sadece biri değil, her ikisi
için de en iyisinin ne olduğunu düşünmek.

20 Aile tapınması,
a) çift ilk evlendiğinde başlamalıdır.
b) çocuklar onu anlayabilecek duruma
geldiklerin de başlamalıdır.
c) ilk çocuk doğduğunda başlamalıdır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

ÜNİTE 1 İÇİN
20 SORU

(Bölüm 1-5)

DOĞRU YANITLAR 1
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

1 Günümüzde, günah dünyaya girmeden
önce de var olan tek kurum,
a) hükümettir.
b) evliliktir.
c) eğitimdir.

2 Evlilik,
a) bir erkekle bir kadının birliği olduğundan
ötürü özel bir ilişkidir.
b) bir dostluk sağladığından ötürü özel bir
ilişkidir.
c) iş bölümü olduğundan ötürü özel bir
ilişkidir.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

3 Tanrı Sözü, neyin altını çizerek evliliğin
kutsallığını gösterir?
a) Evli bir erkek başka birisinin karısını
arzulayabileceği halde zina
edemeyeceğini.
b) Evlilik hakkındaki yerel adetlere
uyulmasının gerektiğini.
c) Evli birinin başka birisinin eşini
arzulayamayacağını ve zina
yapamayacağını.

4 Bir erkekle bir kadını birbirine çeken cinsel
güdü kimin tarafından yaratılmıştır?
a) Tanrı.
b) Dünya.
c) Şeytan.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

5 Tanrı kime olan saygımızı gostermemiz
hem evlilikten önce hem de evlilikten sonra
ahlaksız davranışlardan uzak durmamızı
bekler?
a) Anne babalara.
b) Dostlarımıza.
c) Bedenlerimize.

6 Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Hiristiyanlar ayartılamazlar.
b) Tanrı Hıristiyanlara ayartılmanın
üstesinden gelmeleri için güç verir.
c) Hıristiyanlar ayartılmayı irade gücüyle
yenerler.

130



Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

7 Yusuf,
a) şehvetle ayartılmamış bir erkek
örneğidir.
b) ayartılmadan kaçan bir erkeğe örnektir.
c) ayartılmaya kendini teslim eden bir
erkeğe örnektir.

8 Evleneceğiniz eşin seçimi önemlidir,
çünkü eşiniz,
a) yaşam boyu yoldaşınız olacaktır.
b) sosyal konumunuzu yansıtacaktır.
c) sizin eksiklerinizi tamamlayacaktır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

9 Kutsal Kitap'in eş seçme konusundaki
standartları,
a) sadece inanlıların inanlılarla evlenmesini
şart koşar.
b) bir Hıristiyan'la evlenmeyi ve benzer
geçmişlerden gelmeyi şart koşar.
c) temel konularda görüş birliği içinde
olmayı ve bir Hıristiyan'la evlenmeyi şart
koşar.

10 Evlenilecek eş seçimindeki en önemli
kişisel nitelikler,
a) yaş, eğitim ve yeteneklerdir.
b) olgunluk, görünüş ve konumdur.
c) karakter, alışkanlıklar ve ilgi alanlarıdır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

11 Yaşamı birlikte geçireceğiniz bir eşte EN
ÇOK arzulanır nitelikler hangileridir?
a) Güvenen ve bağışlayan tutumlar.
b) Eğitim ve sosyal prestij.
c) Güzellik ve zenginlik.

12 Tanrı'nın Rut'la Boaz'ın durumunda
olduğu gibi eş seçimindeki yol gösterimi sık
sık hangi biçimde gerçekleşir?
a) Anne babanın ya da daha yaşlı, daha
deneyimli kişilerin öğüdüyle.
b) Bir rüya aracılığıyla, kişisel bir vahiyle.
c) İki insan arasındaki çok kuvvetli bir
fiziksel çekicilik aracılığıyla.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

13 Kişinin evleneceği eşte araması gereken
türdeki sevgi,
a) birlikte olmanın verdiği heyecandır.
b) birbirine ait olma hissidir.
c) kişinin ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.

14 Kişi evleneceği kişinin seçiminde
Tanrı'nın isteğinden nasıl emin olabilir?
a) Bir huzur duyduğunda.
b) Bütün doğru niteliklere sahip birini
bulduğunda.
c) Uygun bir Hıristiyan'la evlenmeyi kabul
ettiğinde.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

15 Evlilikten önceki nişan dönemi,
a) kişinin seçmiş olduğu eşin Hıristiyan
olup olmadığını öğrenecek zamandır.
b) cinsel yakınlıkta birbirinize uygun olup
olmadığınızı öğrenecek zamandır.
c) birbirinize ayak uydurabilmeniz için
gerekli düzenlemelerde bulunacağınız
zamandır.

16 Nişan adetleri, hangi durumlarda
Hıristiyan bir çift için bir engel oluşturur?
a) Fazla tasasız olduklarında.
b) Tanrı'nın onuruna leke getirdiklerinde.
c) Bir kutlama gerektirdiklerinde.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

17 Nişanlı çiftin evliliği,
a) dinsel törenin yanı sıra resmi nikahı da
gerektirir.
b) çift Hıristiyan'sa sadece kilisede dini
töreni gerektirir.
c) masrafları kısıtlı tutmak için sadece
resmi bir nikahı gerektirir.

18 Bir yuvanın önemi,
a) çocukların doğumu ve gelişmesine
sağladıklarındadır.
b) anne babaların karakter gelişimi
üzerindeki etkisidir.
c) yerel toplumun değerlerini yansıtır.
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Ünite Bir için 20 SORU - DOĞRU YANITLAR

19 Evliliği izleyen gerekli düzenlemelere
neler dahildir?
a) Her iki tarafın da anne babasından artık
başka öğüt almamak.
b) Kocaya para konusunu yönetmek için
tam sorumluluk vermek.
c) Taraflardan sadece biri değil, her ikisi
için de en iyisinin ne olduğunu düşünmek.

20 Aile tapınması,
a) çift ilk evlendiğinde başlamalıdır.
b) çocuklar onu anlayabilecek duruma
geldiklerin de başlamalıdır.
c) ilk çocuk doğduğunda başlamalıdır.
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