
 سددار الكتاب المق                                                               ايبارشية بني مزار والبهنسا 

 عداديا التصفيات مسابقة         

 

 :الكنيسة

      االسم:

 ___________________________________________________________ 

 لماذا عمل هللا األنوار في جلد السماء؟ -1

 لنميز اليابسة من المياه -ا

 ليرف روح هللا على وجه المياه -ب

 لتفصل بين النهار والليل وتنير األرض -ج

 لتكون فاصال بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد -د

 

 اإلنسان؟على أي تصور خلق هللا  -2

 على صورة المالئكة -ا

 على صورة أجناد السماء -ب

 لى صورة حسنة جدا  ع -ج

 على صورة هللا خلقه ذكرا  وانثى -د

 

 تتضمن وكالة اإلنسان على األرض خمسة بنود، ما هي؟ -3

 على البذور والبقول والشجر والحيوان والطيريتسلطوا  -ا

 ويتسلطوا على باقي الكائناتوا األرض ويخضعوها يثمروا ويكثروا ويمأل -ب

 على البذور والبقول والشجرويتسلطوا ثروا يثمروا ويك -ج

 والنجوم والكواكب واألسماكيتسلطوا على الحيوانات والطير  -د

 

 كيف وصف الزواج هنا؟ -4

 معينا  نظيره -ا

 امهلحم من لحمه وعظم من عظ -ب

 تدعى إمرأة ألنها من إمرء أخذت -ج

 ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدا  واحدا   أمه،ويترك الرجل أباه  -د

 

 ؟الثمرة رأت حواء قبل األكل من الشجرة، -5

 جميلة للنظر، جيدة للصحةشهية لألكل،  -أ

 لألكل وبهجة للعيون وشهية للنظرجيدة  -ب



 الطعم ومبهجة للقلب وشهية جيدة للنظر -ج

 للنفس وجيدة لألكل وشهية للنظربهجة  -د

 

 لى آدم؟ماذا كانت النتائج ع -6

يأكل بالتعب و تنبت شوكا وحسكاُ ويأكل العشب ويعرق وجهه ويعود إلى لعنة األرض بسببه و -أ

 التراب

 اب يعودوإلى الترملعونة األرض بسببه ويأكل كل أيام حياته ويتحول النبات إلى شوك  -ب

لى إيشتاق  أكل بالتعب ويعمل بالعرق ويزحف على بطنه ويأكل التراب وبالوجع ينجب أوالدا  ي -ج

 زوجته

إلى  يعرق في العمل ويعودسله يسحق الحية و لعنت األرض بسببه ويأكل بالتعب ويأكل العشب ون -د

 التراب

 

 الخليقة فيما عدا؟بسبب إنتشار الشر وفساد األرض قرر هللا أن يمحو  -7

 اهرةالحيوانات والطيور الط -ا

 نوح وزوجته -ب

 نوح واسرته -ج

 رنوح واسرته والكثير من الحيوانات والطيو -د

 

 مالذي فعله نوح بعد خروجه من الفلك؟ -8

 هدم الفلك الذي بناه -أ

 زرع كرما  وعصر عنبه -ب

 وأصعد محرقات بنى مذبحاُ للرب -ج

 راطاستقر على جبال أرا -د

 

 يف وصف الكتاب استمرارية الحياة بعد الطوفان؟ ك -9

 خريف وشتاء وربيع وصيف ومطر وجفاف وحر وبرد -أ

 ونهار وليلزرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء و -ب

 خريفوج ودخول شمس وغيوم وربيع زرع وحصاد و خرو -ج

 مطر وجفافبرد وحر وصيف وشتاء ووزرع وحصاد  -د

 

 بنود، فما هي؟ 5نوح وعائلته مع  تضمن البركة -10

 وهي لكم طعاما   طيوراألرض وأرهبوا الحيوانات والأثمروا وأكثروا وأمألوا  -أ

على الحيوانات والطيور واألسماك وقد دفعتها إلى أثمروا وأكثروا وأمألوا األرض ولتكن خشيتكم  -ب

 أيديكم



 الطوفان أثمروا وأكثروا وأمألوا األرض وال ينقرض كل ذي جسد بمياه -ج

 ا  ودفعت أليديكم كل الحيوانات والطيور واألسماك طعامأثمروا وأمألوا األرض  -د

 

 مالحدث الضخم الذي إرتبط بيشوع كقائد للشعب بعد موسى؟ -11

 عبور البحر األحمر -أ

 هزيمة عماليق -ب

 سقوط اسوار أريحا -ج

 هزيمة عاي -د

 

 من هو كالب؟ -12

 اسم أحد األسباط -أ

 الكهنةرئيس  -ب

 خادم موسى -ج

 أحد الجواسيس الذين تجسسوا األرض -د

 

 "إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فال أذهب" من القائل؟ ولمن؟ -13

 ياعيل لحابر القيني -أ

 سيسرا لياعيل -ب

 باراق لدبورة -ج

 باراق لزبولون ونفتالي -د

 

 "....... ألم يخرج الرب قدامك" من القائل؟ ولمن؟ -14

 باراق لدبورة -أ

 دبورة لباراق -ب

 ياعيل لسيسرا -ج

 حابر القيني لباراق -د

 

 ومن هو الذي يطلبه؟ "تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبه" من القائل؟ ولمن؟ -15

 لباراق، سيسرادبورة  -أ

 ياعيل لحابر، سيسرا -ب

 ياعيل لباراق، سيسرا -ج

 حابر القيني لباراق، سيسرا -د

 

 



 مقاومة جدعون لدعوة هللا؟ ما هي أسباب -16

 انه ليس من سبط يهوذا وهو األصغر بين إخوته -أ

 نه يخبط الحنطة في المعصرة بدال من الجرنا -ب

 نه األصغر بين إخوته وهم جبابرة البأسا -ج

 عشيرته األضعف في منسى وهو االصغر في البيت -د

 

 هو هذا الشئ؟ يميز هذا المالك شئ عن جميع ظهورات العهد القديم، ما -17

 له ستة أجنحة -أ

 معه عكاز -ب

 معه سيف من نار -ج

 انتظر جدعون -د

 

 "السالم لك، ال تخف، ال تموت" من القائل؟ ولمن؟ -18

 المالك لمنوح -أ

 دبورة لجدعون -ب

 المالك لجدعون -ج

 ياعيل لسيسرا -د

 

 لماذا صفى الرب عدد الشعب؟ -19

 لخائفينألن بينهم كثير من ا -أ

 لئال يفتخروا على الرب ظانين انهم خلصوا بأيديهم -ب

 الجراد في الكثرةألن األعداء ك -ج

 ن المديانيين والعمالقة كانوا ضدهمأل -د

 

 ما هو آخر موقف لتشجيع جدعون ليلة الحرب؟ -20

 يصير طل في الجزة فقط -أ

 افةتصير الجزة فقط ج -ب

 اإلستماع إلى حلم في خيمة األعداء -ج

 التقدمة بعكاز المالك إحتراق -د

 

 "من يقول الناس إني أنا؟" من السائل؟ ولمن؟ وما هي اإلجابات المقترحة؟ -21

 الرب يسوع للتالميذ )موسى، إيليا، يوحنا المعمدان( -أ

 ، إيليا، أحد األنبياء(المعمدان الرب يسوع للتالميذ )يوحنا -ب

 (موسىالرب يسوع للتالميذ )يوحنا المعمدان، إيليا،  -ج

 الرب يسوع لبطرس )يوحنا المعمدان، إيليا، أحد األنبياء( -د



 

 ما الذي قاله يسوع عالنية للتالميذ؟ -22

 أنه هو المسيا المنتظر -أ

 أنه ينبغي أن يتألم ويرفض ويقتل ويقوم -ب

 ذهب إلى أورشليميانه ينبغي أن  -ج

 ان يطوف قرى الجليل ينبغي أوال   -د

 

 القائل؟ ولمن؟ وما هي شروط التبعية؟ ورائي ......." من "من أراد أن يأتي -23

 لرب يسوع للتالميذ )ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه(ا -أ

 (ينكر نفسه ويحمل صليبه ويهلك نفسهذ والجمع )الرب يسوع للتالمي -ب

 لرب يسوع للتالميذ والجمع )يخلص نفسه ويحمل صليبه ويتبعه(ا -ج

 ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه(والجمع )الرب يسوع للتالميذ  -د

 

 

 ب؟؟ وما المطلو.." من القائل؟ ولمن؟ ومن الحبيب"هذا هو ابني الحبيب ... -24

 صوت موسى وإيليا، للتالميذ، الرب يسوع، أن يسمع -أ

 ، الرب يسوع، أن يسمع، لبطرس ويعقوب ويوحنامن السحابة  اآلب صوت -ب

 للتالميذ، الرب يسوع، أن يسمع، اآلب صوت من السحابة -ج

 ، للتالميذ، الرب يسوع، أن يسمعصوت من الثالث مظال -د

 

 ؟عن من؟ ولمن"... يعمل آيات اكثر من هذهّ! ....." من القائل؟ و -25

 رب يسوع، بعضهم البعضل، عن االذين آمنوا كثيرون من الجمع -أ

 والفريسيين، عن الرب يسوع، الجموعالكتبة  -ب

 آمنوان من الجمع، عن الرب يسوع، الذين كثيرو -ج

 كثيرون من الجمع الذين آمنوا، عن الرب يسوع، الكتبة والفريسيين -د

 

لماء ...... تجري من بطنه أنهار ماء حي" من القائل؟ ومن هو الذي تجري من بطنه أنهار ا" -26

 وماذا حدث بسببه؟كان يقول؟  الحي؟ وعن ماذا

 الروح القدس، إنشقاق في الجمع، يسوع، العطشان الرب -أ

 ، الروح القدس، إنشقاق في الجمعيسوع، الذي يقبل إليه الرب -ب

 الرب يسوع، من آمن به، الروح القدس، إنشقاق في الجمع -ج

 الرب يسوع، من آمن به، قيامته من األموات ، إنشقاق في الجمع -د

 

 



 ثالث نتائج للثبات في المسيح، ما هي؟ -27

 ، نعرف الحق، الحق يحررنانأتي بثمر -أ

 نكون تالميذه، نعرف الحق، الحق يحررنا -ب

 ، نعرف الحق، الحق يحررنانحمل صليبه -ج

 كون تالميذه، نعرف الحق، ألنه هو الحقن -د

 

يشير قوله هذا؟ وماذا كان  "..... قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ......" من القائل؟ ولمن؟ وإالم -28

 التصريح؟رد فعلهم لهذا 

 ، رفعوا حجارة ليرجموهالرب يسوع، إنه إلى اآلبد -أ

 تركوه ومضواالرب يسوع، إنه منذ األزل،  -ب

 ، رفعوا حجارة ليرجموهالرب يسوع، إنه سرمدي -ج

 رفعوا حجارة ليرجموهالرب يسوع، إنه منذ األزل،  -د

 

انت تجاه ي رسالة؟ وأي مشاعر ك........ ليتمجد ابن هللا به" من القائل؟ ولمن؟ ورداً على أ" -29

 أصحاب الرسالة؟

 بهم الثالثةمريض"، كان يسوع يح هوذا الذي تحبهياسيد، ، "الرب يسوع، للتالميذ والجمع -أ

 همب، كان يسوع ال يبالي لرب يسوع، للمرسلين من األختين، "ياسيد، هوذا الذي تحبه مريض"ا -ب

 "ياسيد، هوذا الذي تحبه مريض"، كان يسوع يحبهم الثالثةالرب يسوع، للمرسلين من األختين،  -ج

 "، كان يسوع يحبهم الثالثةلو كنت هاهنا لم يمت أخياسيد، الرب يسوع، للمرسلين من األختين، "ي -د

 

ل الذي ساله؟ "...... كلها حفظتها منذ حداثتي" من القائل؟ ولمن؟ وما الذي حفظه؟ وماذا فع -30

 السائل؟ وبماذا أجابه؟ وماذا كان رد فعله؟ ولماذا؟ وماذا شعر من سؤل تجاه

ء، بله، للرب يسوع، الوصايا، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفقراالذي ركض وق -أ

 مضى حزينا ، ألنه كان ذا أموال كثيرة

قراء، الوصايا، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفالذي ركض وجثا له، للرب يسوع،  -ب

 مضى حزينا ، ألنه كان ذا أموال كثيرة

راء، ثا له، للرب يسوع، الشريعة، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفقالذي ركض وج -ج

 مضى حزينا ، ألنه كان ذا أموال كثيرة

، يكلحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للهلذي ركض وجثا له، للرب يسوع، الوصايا، نظر له يسوع وأا -د

 ضى حزينا ، ألنه كان ذا أموال كثيرةم


