
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 أنجيل لوقا امتحان 

 ( أمام العبارة الخطأ: الصحيحة و) ( امام العبارة ضع عالمة ) أواًل: 

 )      (  42:  1قالت اليصابات للسيدة العذراء مبارك أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك لو   .1
 )      (  عام بعد ترملها  84حنه النبيه أرملة من سبط يهوذا أقامت في الهيكل  .2
 )      (  14: 3واكتفوا بعالئفكم لو  قال يوحنا المعمدان للجنود ال تظلموا أحدًا وال تشوا بأحد  .3
تميز انجيل لوقا بالشمولية فهو اكبر االناجيل واكثرها تفصياًل وقد ساعد على ذلك كون معلمنا لوقا طبيب   .4

بالعذراء مريم وبولس الرسول واضطالعه على انجيل مرقس وانجيل متى وغيرها   ورسام وكذلك عالقتة 
 )      (  الكثير. 

 )      (  48: 8ايرس ثقى يا ابنه ايمانك قد شفاك أذهبى بسالم لو قال المسيح ألبنة ي .5
 )      (    23:  9إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبة كل يوم ويتبعني" لو " .6
لنرث الحياه األبدية نحب الرب الهنا من كل قلوبنا ومن كل نفوسنا ومن كل قدرتنا ومن كل فكرنا وأقاربنا   .7

 )      (  أنفسنا مثل 
 )      (  24:  13اجتهدوا أن تدخلوا ملكوت السماوات  لو .8
 )      (  27: 14من ال يحمل صليبة ويأتي ورائي فال يقدر أن يكون لي تلميذًا لو  .9

: 17لو كان لكم إيمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انتقلى وانغرسى في البحر فتطيعكم لو  .10
6    )      ( 

 )      (  40: 22الرب لتالميذه على جبل طبرية صلوا لكى ال تدخلوا في تجربة لوقال  .11
  - العليه التالميذ في  – بطرس   – هي: تلميذي عمواس    24ظهورات المسيح بعد القيامة المذكورة في لوقا  .12

 )      (  والصعود

 

 



 :أختار اإلجابة الصحيحةثانيًا: 

 أصدر أمر بأن يكتتب كل المسكونة  .13
 أوغسطس قيصر  -ج           هيرودس  -ب          كيرينيوس     -أ
 22:  4أين قيل للسيد المسيح " اليس هذا أبن يوسف" لو  .14

 كفر ناحوم  -أ
 المجمع في الناصرة  -ب 

 الهيكل في اورشليم ج_ 

ألنه   .15 على  الرب  القلوب    ألشفى  أرسلنيالمساكين    ألبشر...........روح  للمأسورين    ألناديالمنكسرى 
 18:  4المنسحقين في الحرية لووللعمى بالبصر وأرسل  باإلطالق

 دعاني  -ج           أرسلني -ب          مسحني -أ
 . لم آت ألدعو ابرارًا بل خطاه الى التوبة .16

 13: 5لو  -ج                   32:  5لو -ب                   23: 5لو -أ
 وابتدأت...................... جاءت المرأة الخاطئة الى يسوع  .17

 كل ما سبق   -تمسح قدمية بشعر رأسها  د   -ج    تقبل قدمية وتدهنهما بالطيب   -ب    تبل قدمية بالدموع -أ
 3: 8يونا.....................لو  .18

 أمرأه خورى  -ج                   رئيس المجمع -ب                  وكيل هيرودس -أ
  32:  21لوماذا يقصد بهذا الجيل في قوله " الحق أقول لكم أنه ال يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل"   .19

-33 
القيامة -أ قرب  عن  مجازى  للمجي  -ب     قول  التجسد  )من  الجديد  العهد  كنيسة                     الثاني(  ءجيل 

 يوم واحد كألف سنة والف سنة كيوم واحد  -ج
 9: 12وال................لو ن طلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربو أوصانا السيد المسيح ال ت .20

 تهتموا   -ج                  تقلقوا -ب                  تخافوا -أ
 ( مثليين مختلفين ليوصلوا رسالة29- 14:  25ومثل الوزنات )مت  27-11:  19لومثل األمناء  .21



األمين في القليل يكافئ    -ج         تعبةكل انسان يأخذ حسب    - ب      هللا يطلب منا بمقدار عطاياه  -أ
 كل ما سبق  -بالكثير                       د 

 33- 32 :  18المكتوب باألنبياء عن ابن االنسان كما جاء في لو  .22
يجلدونه ويقتلونه وفى اليوم    -ج        يستهزئ به ويشتم يتفل علية  -ب               يسلم الى األمم -أ

 كل ما سبق  -د      الثالث يقوم
 أوصى المسيح السبعين رسواًل.............  .23

 ال تحملوا كيسًا وال مزوداً  -أ
 البيوت ال تسلموا على أحد في "   -ب 

 من بيت الى بيت  أخدموا -ج

 كل ما سبق.  -د 

 21من عالمات نهاية الزمان....لو .24
     ةعلى أم  ةتقوم أم -أ

 قوات السماوات تتزعزع     -ب 
 زالزل عظيمة ومجاعات واوبئة       - ج

 كل ما سبق  -د 

 


