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1 ТАРАУ БОЙЫНША ОҚУШЫНЫҢ ЕСЕБІ

1  Киелі Кітапты зерттеудің ең үлкен пайдасы ол -  ...
а) бізді діншіл етеді.
ә) оқу мен жазуды үйренуге көмектеседі. 
б) Құдайдың балалары болуға және Онымен мәңгілік өмір сүруге  
     шақырады. 

2  Киелі Кітап зерттеу сенушінің рухани өсуіне қатты көмектеседі,  
     себебі Киелі Кітап - ...

а) рухани азық.
ә) барлық діндердің дұрыс екенін көрсетеді.
б) сенушілерге ақша табудың жолын айтады.

3  Киелі Кітапты үнемі зерттеу өте маңызды, өйткені ...
а) қарапайым адам оны түсіне алмайды.
ә) онда Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігі мен өмірімізге деген  
    жоспары туралы айтылады.
б) оны зерттемесек, Құдай бізді тастап кетеді.

4  Киелі Кітапты шын жүректен зерттеудің пайдалы жақтарының бірі: 
а) өзгелерді қалай соттауды үйрену.
ә) басқалардан рухани жоғары болуды үйрену.
б) өмірдің мәні мен мақсатына жауап табу.

5  Киелі Кітаптың тағы бір үлкен пайдасы, бұл –  ....  
а) жігерге толы.
ә) бізді қайтадан күнә жасамауға жетелейді.
б) бізге діни уәждерді жеңу үшін оқ-дәрі береді.

6  Құдайдың бізге берген кітабының атауы – «Киелі Кітап» –   ... 
а) бұл әулиелер туралы кітап.
ә) онда екі ежелгі кітап бар.
б) ол қасиетті, өйткені ол Құдайдың рухтандыруымен жазылған.

7  Көне Келісім пайғамбарлығының Жаңа Келісімде орындалуы: 
а) Исаның Бетлехемде туылуы.
ә) елші Пауылдың дүниеге келуі.
б) Иса таңдаған шәкірттердің саны.
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9  Киелі Кітаптың әр түрлі нұсқалары бар, өйткені аудармашылар ...
а) өздерінің ілімдерімен келіскенін қалайды.
ә) басқа тілдерге аударуды қиындатуын қалайды.
б) оны адамдар түсінуі үшін оңай сөздерге ауыстырады.

10  Киелі Кітаптың басқа нұсқаларын өз тілімізде көреміз, өйткені ...
а) Киелі Кітапты басып шығарушылар ақша тапқысы келеді.
ә) адамдар әрқашан жаңа және әр түрлі нәрсені қалайды.
б) уақыт өте келе тіл қолдану және сөз мағыналары өзгереді.

11  Оқуға және үйренуге көмектесу үшін Киелі Кітаптың әр кітабы  
       ... бөлінеді.

а) поэма мен жырларға
ә) парақта кемінде төрт бағанға
б) тарауларға және тараудың ішіндегі аяттарға

12  Жазбаларға сілтеме жасаудың қарапайым әдісі: Жар. 5:1–5.
а) Жаратылыс басталуы бес, бірінші аяттан беске дейін.
ә) Жаратылыстың басталуы кітабы бесінші тарау, бірден беске  
    дейінгі аяттар.
б) Киелі Кітапты оқудағы Жаратылыс басталуы бесінші тарау,  
    алғашқы бес аят.

13  Киелі Кітапқа негізделген анықтамаларды табудың ең жақсы  
       тәсілі:

а) Киелі Кітапты оқығанда, жетекшіңізден көмек сұраңыз.
ә) Киелі Кітаптың аттары мен ретін жаттау.
б) Киелі Кітаптың аттары мен ретін кесте түрінде жазып, оны  
     әрдайым алып жүріңіз.

8  Киелі Кітап бірнеше тілге аударылған болуы керек, сондықтан ...
а) білімді адамдарға көп жұмыс қажет болады.
ә) қауымда балаларға арналған жақсы сыйлықтар таусылмайды.
б) адамдар Жазбаларды өз тілдерінде оқи алады.
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15  Үйлесімділік ол алфавиттік ... тізімі. 
а) Иса тұрған жерлер
ә) Киелі Кітаптағы түбір сөздер 
б) Киелі Кітапты алмастыруға арналған ілімдер

16  Көне Келісім кітаптарының негізгі жіктеулерінің бірі: 
а) Кіші Пайғамбарлар.
ә) Даниялдың даналығы.
б) Мұсаның Ізгі хабар хаты.

17 «Тарихи кітаптар» деп те аталатын Көне Келісім кітаптарында …
а) Нұхтың кемесі туралы көптеген мәліметтер келтірілген.
ә) Яһуда мен Исраилдің тарихы.
б) римдіктер мен гректер туралы ақпарат.

18  Сүлейменнің «Даналықты уағыздаушы» кітабында ... 
а) Құдайсыз өмір қаншалықты бос екендігі туралы куәлігі.
ә) бірнеше әйел алу қаупі туралы куәлік.
б) даналық пен байлықты Құдай үшін қалай пайдалану туралы  
     куәлік. 

19  Патшаның уәзірі болған тұтқындағы ханзада
а) Дәуіт
ә) Даниял
б) Еремия

20  Ошия пайғамбар Құдайдың Өз халқына деген сүйіспеншілігін ...
а) иесінің сүйікті үй жануарына деген сүйіспеншілігіне теңеген.
ә) күйеуінің опасыз әйелін сүйгеніне теңеген.
б) туған бауырларын сүюіне теңеген

14  Көптеген Киелі Кітаптардың шеткі бағанасынан табылған  
       зерттеу сілтемелері ...

а) өте күрделі және пайдалы емес.
ә) Киелі Кітапты жақсырақ түсінуге көмектесу үшін Киелі Кітап  
    ғалымдары жазған.
б) Киелі Кітап аяттары Киелі Рухтың жетелеуімен жазылған. 




