
 سددار الكتاب المق                                                               ايبارشية بني مزار والبهنسا 

 ثانويالتصفيات  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 

 

 على أي تصور خلق هللا اإلنسان؟ -2

 على صورة المالئكة  -ا

 على صورة أجناد السماء -ب 

 غلى صورة حسنة جدا   -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

 وا األرض ويخضعوها ويتسلطوا على باقي الكائنات يثمروا ويكثروا ويمل  -ب 

 على البذور والبقول والشجرويتسلطوا ثروا يثمروا ويك -ج

 والنجوم والكواكب واألسماك يتسلطوا على الحيوانات والطير  -د 

 

 كيف وصف الزواج هنا؟  -4

 نا  نظيره معي -ا

 امه لحم من لحمه وعظم من عظ -ب 

 تدعى إمرأة ألنها من إمرء أخذت -ج

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

 

 بماذا بالغت حواء في الرد؟  -5

 أال ينظرا إلى الثمرة  -ا

 أال يأكال من ثمرة الشجرة -ب 

 أن ال يلمسا الثمرة  -ج

 الثمرة يقتربا من أن ال  -د 

 

 



 ؟ الثمرة رأت حواء قبل األكل من الشجرة، -6

 جميلة للنظر، جيدة للصحةشهية للكل،  -أ

 جيدة للكل وبهجة للعيون وشهية للنظر  -ب 

 الطعم  ومبهجة للقلب وشهية جيدة للنظر -ج

 للنفس وجيدة للكل وشهية للنظر بهجة  -د 

 

 سمعا فاختبئا، سمعا من ولماذا إختبئا؟ -7

 من صوت هللا سمعا صوت الريح واختبئا  -ا

 سمعا صوت الرب اإلله ماشيا  وأختبئا ألنهما عريانين  -ب 

 ا صوت هبوب الريح وإختبئا ألنهم خافا سمع -ج

 حفيف األشجار وإختبئا من هبوب الريح سمعا  -د 

 

 نوح بعد خروجه من الفلك؟مالذي فعله  -8

 هدم الفلك الذي بناه  -أ

 زرع كرما  وعصر عنبه  -ب 

 وأصعد محرقات  بنى مذبحاُ للرب  -ج

 استقر على جبال أراراط -د 

 

 كيف وصف الكتاب استمرارية الحياة بعد الطوفان؟  -9

 خريف وشتاء وربيع وصيف ومطر وجفاف وحر وبرد  -أ

 ونهار وليلوشتاء وزرع وحصاد وبرد وحر وصيف   -ب 

 ج ودخول شمس وغيوم وربيع وخريف زرع وحصاد و خرو  -ج

 مطر وجفافزرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء و -د 

 

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

 وهي لكم طعاما   األرض وأرهبوا الحيوانات والطيورأثمروا وأكثروا وأملوا  -أ

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

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

 ودفعت أليديكم كل الحيوانات والطيور واألسماك طعاما  أثمروا وأملوا األرض  -د 

 

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

 عبور البحر األحمر  -أ

 هزيمة عماليق  -ب 

 سقوط اسوار أريحا  -ج

 هزيمة عاي  -د 

 

 من هو كالب؟   -12

 اسم أحد األسباط  -أ

 رئيس الكهنة  -ب 



 خادم موسى  -ج

 أحد الجواسيس الذين تجسسوا األرض  -د 

 

 القائل؟ ولمن؟ "إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فال أذهب" من  -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؟  طالبه" من القائل؟ ولمن؟"تعال فأريك الرجل الذي أنت  -15

 لباراق، سيسرا دبورة  -أ

 ياعيل لحابر، سيسرا  -ب 

 ياعيل لباراق، سيسرا  -ج

 حابر القيني لباراق، سيسرا -د 

 

 ما هي أسباب مقاومة جدعون لدعوة هللا؟   -16

 انه ليس من سبط يهوذا وهو األصغر بين إخوته  -أ

 بدال من الجرن  انه يخبط الحنطة في المعصرة -ب 

 انه األصغر بين إخوته وهم جبابرة البأس  -ج

 عشيرته األضعف في منسى وهو االصغر في البيت  -د 

 

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

 له ستة أجنحة  -أ

 معه عكاز  -ب 

 معه سيف من نار  -ج

 انتظر جدعون  -د 

 

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

 المالك لمنوح -أ

 دبورة لجدعون  -ب 

 المالك لجدعون  -ج

 ياعيل لسيسرا  -د 

 

 



 لماذا صفى الرب عدد الشعب؟ -19

 ألن بينهم كثير من الخائفين  -أ

 لئال يفتخروا على الرب ظانين انهم خلصوا بأيديهم  -ب 

 ألن األعداء كالجراد في الكثرة -ج

 المديانيين والعمالقة كانوا ضدهم ألن  -د 

 ما هو آخر موقف لتشجيع جدعون ليلة الحرب؟   -20

 يصير طل في الجزة فقط  -أ

 افة تصير الجزة فقط ج -ب 

 اإلستماع إلى حلم في خيمة األعداء -ج

 إحتراق التقدمة بعكاز المالك -د 

 

 ي؟ ولماذا؟ "أأنت ُمكدر إسرائيل" من القائل؟ ولمن؟ ومن سبب التكدير الحقيق -21

 إليليا، آخاب وأيزابل، ألنهم تركوا وصايا الرب وساروا وراء البعل أخاب،  -أ

 أيزابل، إليليا، آخاب وأيزابل، ألنهم تركوا وصايا الرب وساروا وراء البعل  -ب 

 أخاب، إليليا، اسرائيل، ألنهم تركوا وصايا الرب وساروا وراء البعل  -ج

 وأيزابل، ألنهم تركوا وصايا الرب ونجسوا الشعب أخاب، إليليا، آخاب  -د 

 

 بين من ومن كان الشعب يعرج؟  -22

 كان الشعب يعرج بين الذبيحة والمذبح  -أ

 بين انبياء البعل وأنبياء السواري  -ب 

 بين جبل الكرمل وجبل جرزيم  -ج

 بين تبعية هللا وتبعية البعل -د 

 

 األقل، ماهم؟طلبات على  5تحتوي صالة إيليا على  -23

ليعلم الشعب إنك أنت اإلله، وإنك حولت قلوبهم ، ، وإنني عبدك، إستجبني يارب إستجبنيلَم اليوم أنك أنت هللاليُع   -أ

 رجوعا  

ليُع لَم اليوم أنك أنت هللا، وإنني عبدك، وبأمرك عملت الكل، ليعلم الشعب إنك أنت اإلله، وإنك حولت قلوبهم   -ب 

 رجوعا  

ليوم أنك أنت هللا، وإله إبراهيم واسحق، وبأمرك عملت الكل، ليعلم الشعب إنك أنت اإلله، وإنك حولت ليُع لَم ا -ج

 قلوبهم رجوعا  

إنك أنت اإلله، وإنك حولت قلوبهم  ليعلم انبياء البعلليُع لَم اليوم أنك أنت هللا، وإنني عبدك، وبأمرك عملت الكل،  -د 

 رجوعا  

 

 أشياء، ما هم؟ 5فأكلت إستجاب الرب بنار   -24

 التراب وأنبياء البعل والحطب والحجارة والمحرقة  -أ

 والتراب والمياه   والحطب والسكينالمحرقة  -ب 

 المحرقة والحطب والحجارة والتراب والمياه  -ج

 والقناة   والمياه المحرقة ووالحطب والحجارة -د 

 



 ائل؟ ولمن؟ وما هي العالمة التي رآها؟ "إصعد قل آلخاب: اشدد وانزل لئال يمنعك المطر" من الق -25

 غيمة صغيرة قدر كف إنسان، إيليا، لغالمه -أ

 إيليا، آلخاب، السماء اسودت من الغيم والريح  -ب 

 كانت ريح ومطر عظيم إيليا، آلخاب،  -ج

 غيمة صغيرة قدر كف إنسان إيليا، للشعب، -د 

 

 اسرائيل؟ وكم مرة قدمها؟ ثالثة أمور قدمها إيليا للرب ضد بني  -26

 ، نقضوا مذابح الرب، قتلوا أنبياء الربالوصايا العشر تركوا -أ

 مذابح الرب، قتلوا أنبياء الرب  عهد الرب، نجسوا تركوا -ب 

 الرب  كهنة تركوا عهد الرب، نقضوا مذابح الرب، قتلوا أنبياء -ج

 الرب تركوا عهد الرب، نقضوا مذابح الرب، قتلوا أنبياء  -د 

 

 ثالثة خوارق للطبيعة حدثت قبل الصوت المنخفض الخفيف، ما هي؟  -27

 ونار   أمطار غزيرةريح عظيمة وشديدة و -أ

 ريح عظيمة وشديدة وزلزلة ونار  -ب 

 ريح عظيمة وشديدة ورعود ونار  -ج

 ريح عظيمة وشديدة وزلزلة وبرق  -د 

 

 دة البعل المذكورين هنا؟كم عدد البقية التي ظلت تعبد الرب؟ وما هما طقسي عبا -28

 للبعل، تقبيل البعل لصالةسبعة اآلف، ا -أ

 اآلف، السجود للبعل، تقبيل البعل  عشرة -ب 

 سبعة اآلف، السجود للبعل، تقبيل البعل  -ج

 البعل لسجود للبعل، الركوعسبعة اآلف، ا -د 

 

 أطاع المستمع؟ ولماذا؟"أمكث هنا ألن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل" من القائل؟ ولمن؟ وهل  -29

 لينال نصيب إثنين من روحه ، وعاد إلى بيته  تركهإيليا إلليشع،  -أ

 إيليا إلليشع، ال لم يمكث ويتركه، لينال نصيب إثنين من روحه  -ب 

 بعد شقه إيليا إلليشع، ال لم يمكث ويتركه، ليعبر معه اإلردن -ج

 رب الماءليلف رداءه ويضإيليا إلليشع، ال لم يمكث ويتركه،  -د 

 

 ماذا كان تجاوب المرأة الشونمية مع وعد إليشع لها؟ ولماذا رد الفعل هذا؟ وما الذي حدث فعالً؟  -30

 حبلت وولدت ابنا  لم تصدق وعد إليشع، ألن رجلها قد شاخ،  -أ

 ، حبلت وولدت ابنا  ارجلها قد شاخو هالم تصدق وعد إليشع، ألن -ب 

 رجلها قد شاخ، حبلت وولدت ابنا  فرحت وآمنت بوعد إليشع، ألن  -ج

 حبلت وولدت ابنةلم تصدق وعد إليشع، ألن رجلها قد شاخ،  -د 

 

 "من يقول الناس إني أنا؟" من السائل؟ ولمن؟ وما هي اإلجابات المقترحة؟  -31

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

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



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

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

 

 ما الذي قاله يسوع عالنية للتالميذ؟   -32

 أنه هو المسيا المنتظر  -أ

 أنه ينبغي أن يتألم ويرفض ويقتل ويقوم  -ب 

 غي أن يذهب إلى أورشليم انه ينب -ج

 ينبغي أوال  ان يطوف قرى الجليل  -د 

 

 "من أراد أن يأتي ورائي ......." من القائل؟ ولمن؟ وما هي شروط التبعية؟  -33

 الرب يسوع للتالميذ )ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه( -أ

 ( ينكر نفسه ويحمل صليبه ويهلك نفسهالرب يسوع للتالميذ والجمع ) -ب 

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

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

 

 ؟ وما المطلوب؟ .." من القائل؟ ولمن؟ ومن الحبيب"هذا هو ابني الحبيب ... -34

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

 ، الرب يسوع، أن يسمع ، لبطرس ويعقوب ويوحنالسحابة من ا اآلب  صوت  -ب 

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

 ، للتالميذ، الرب يسوع، أن يسمع صوت من الثالث مظال -د 

 

 ؟ عن من؟ ولمن"... يعمل آيات اكثر من هذهّ! ....." من القائل؟ و -35

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

 والفريسيين، عن الرب يسوع، الجموع الكتبة  -ب 

 آمنوا كثيرون من الجمع، عن الرب يسوع، الذين  -ج

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

 

الذي تجري من بطنه أنهار الماء الحي؟ وعن "...... تجري من بطنه أنهار ماء حي" من القائل؟ ومن هو  -36

 وماذا حدث بسببه؟ كان يقول؟  ماذا

 ، الروح القدس، إنشقاق في الجمعيسوع، العطشان الرب  -أ

 ، الروح القدس، إنشقاق في الجمع يسوع، الذي يقبل إليه الرب  -ب 

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

 ن به، قيامته من األموات ، إنشقاق في الجمعالرب يسوع، من آم -د 

 

 ثالث نتائج للثبات في المسيح، ما هي؟  -37

 نأتي بثمر، نعرف الحق، الحق يحررنا  -أ

 نكون تالميذه، نعرف الحق، الحق يحررنا  -ب 

 ، نعرف الحق، الحق يحررنا نحمل صليبه -ج

 نكون تالميذه، نعرف الحق، ألنه هو الحق  -د 



 

قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ......" من القائل؟ ولمن؟ وإالم يشير قوله هذا؟ وماذا كان رد فعلهم لهذا ".....  -38

 التصريح؟ 

 ، رفعوا حجارة ليرجموه الرب يسوع، إنه إلى اآلبد  -أ

 تركوه ومضوا الرب يسوع، إنه منذ األزل،  -ب 

 ، رفعوا حجارة ليرجموه الرب يسوع، إنه سرمدي -ج

 رفعوا حجارة ليرجموه إنه منذ األزل،  الرب يسوع، -د 

"........ ليتمجد ابن هللا به" من القائل؟ ولمن؟ ورداً على أي رسالة؟ وأي مشاعر كانت تجاه أصحاب  -39

 الرسالة؟

 مريض"، كان يسوع يحبهم الثالثة  هوذا الذي تحبهياسيد، ، "الرب يسوع، للتالميذ والجمع -أ

 ، كان يسوع ال يبالي بهم للمرسلين من األختين، "ياسيد، هوذا الذي تحبه مريض"الرب يسوع،  -ب 

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

 "، كان يسوع يحبهم الثالثة لو كنت هاهنا لم يمت أخيالرب يسوع، للمرسلين من األختين، "ياسيد،  -د 

 

"...... كلها حفظتها منذ حداثتي" من القائل؟ ولمن؟ وما الذي حفظه؟ وماذا فعل الذي ساله؟ وماذا شعر من  -40

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

ألنه    الذي ركض وقبله، للرب يسوع، الوصايا، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفقراء، مضى حزينا ، -أ

 كان ذا أموال كثيرة 

الوصايا، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفقراء، مضى حزينا ، الذي ركض وجثا له، للرب يسوع،  -ب 

 ألنه كان ذا أموال كثيرة 

حزينا ، الذي ركض وجثا له، للرب يسوع، الشريعة، نظر له يسوع وأحبه، أن يبيع ماله ويعطيه للفقراء، مضى  -ج

 ألنه كان ذا أموال كثيرة 

، مضى حزينا ، حبه، أن يبيع ماله ويعطيه للهيكلالذي ركض وجثا له، للرب يسوع، الوصايا، نظر له يسوع وأ -د 

 ألنه كان ذا أموال كثيرة 

 

 "إرتفع فيه" من هو الذي إرتفع؟ ماذا أوصى قبل صعوده؟ ولمن؟ولماذا هم؟  -41

 ألنه إختارهم ، ن أورشليم، للجموع والشعب الرب يسوع، أن ال يبرحوا م -أ

 الرب يسوع، أن ال يبرحوا من اليهودية، للتالميذ الرسل، ألنه إختارهم  -ب 

 الرب يسوع، أن ال يبرحوا من أورشليم، للتالميذ الرسل، ألنه إختارهم  -ج

 ألنهم أحبوه الرب يسوع، أن ال يبرحوا من أورشليم، للتالميذ الرسل،  -د 

 

 في هذا الوقت .......؟" من القائل؟ ولمن؟ وعن ماذا كان السؤال؟ وما التصور الذي يعكسه السؤال؟ "....هل  -42

 يعكس إعتقادهم عن ملكوت أرضي رد الملك إلى إسرائيل،عن ، للرب يسوع، المجتمعون -أ

 التالميذ الرسل، للرب يسوع، عن رد الملك إلى إسرائيل، يعكس إعتقادهم عن ملكوت أرضي  -ب 

 ، عن رد الملك إلى إسرائيل، يعكس إعتقادهم عن ملكوت أرضيالتالميذ الرسل، للمالكين  -ج

 يعكس إعتقادهم عن ملكوت سماوي  ، للرب يسوع، عن رد الملك إلى إسرائيل،المجتمعون -د 

 



 "....... سيأتي هكذا ......" من القائل؟ ولمن؟ ولماذا؟ ومن الذي سيأتي هكذا؟ وإلى أين إنطلق؟ -43

 إلى السماء ، ألانهم كانوا شاخصون للسماء، الرب يسوع، اإلثنى عشررجالن يلبسان أبيض،  -أ

 رجالن يلبسان أبيض، المجتمعون، ألانهم كانوا حزانى، الرب يسوع، إلى السماء -ب 

 ، المجتمعون، ألانهم كانوا شاخصون للسماء، الرب يسوع، إلى السماءرجالن مجنحان -ج

 ، المجتمعون، ألانهم كانوا شاخصون للسماء، الرب يسوع، إلى السماءرجالن يلبسان أبيض  -د 

"فكيف نسمع نحن كل واحد من لغته التي ولد فيه" من القائل؟ ولمن؟ ومتى سمعوا؟ وأين؟ ولماذا بُِهتوا؟  -44

 كم عدد الفئات التي سمعت بلغاتها؟ وماذا سمعوا؟ 

،  16ألنهم كانوا يتكلمون بألسنتهم، الساعة الثالثة من النهار، في أورشليم، ، للتالميذ جمهور سكان أورشليم،   -أ

 يتكلمون بألسنتهم بعظائم هللا 

جمهور سكان أورشليم، لبعضهم البعض، الساعة الثالثة من النهار، في أورشليم، ألنهم كانوا يتكلمون بألسنتهم،  -ب 

 ، يتكلمون بألسنتهم بعظائم هللا 16

من النهار، في أورشليم، ألنهم كانوا يتكلمون بألسنتهم،  الساعة التاسعةشليم، لبعضهم البعض، جمهور سكان أور -ج

 ، يتكلمون بألسنتهم بعظائم هللا 16

، ألنهم كانوا يتكلمون بألسنتهم، عة الثالثة من النهار، في أليهوديةجمهور سكان أورشليم، لبعضهم البعض، السا  -د 

 ، يتكلمون بألسنتهم بعظائم هللا 16

 

"..... تبرهن لكم من قبل هللا ....." من القائل؟ ولمن؟ وعن من؟ وكيف تبرهن؟ وماذا فعلوا له رغم  -45

 البراهين؟ ولكن كان هذا حتماً بماذا؟ 

صلبوه رغم البراهين، بمشورة هللا ، للجمهور،عن الرب يسوع المسيح، تبرهن بقوات وعجائب وآيات، التالميذ  -ا

 المحتومة 

، صلبوه رغم البراهين، بمشورة هللا  المسيح، تبرهن بالمعمودية والتجربةبطرس، للجمهور،عن الرب يسوع  -ب 

 المحتومة 

رغم البراهين، بمشورة هللا  جلدوهجائب وآيات، بطرس، للجمهور،عن الرب يسوع المسيح، تبرهن بقوات وع -ج

 المحتومة 

م البراهين، بمشورة هللا بطرس، للجمهور،عن الرب يسوع المسيح، تبرهن بقوات وعجائب وآيات، صلبوه رغ  -د 

 المحتومة 

 

 م؟هذا الكال بعد "فليعلم يقيناً ......." من القائل؟ ولمن؟ ومن الذي يعلم؟ ويعلم ماذا؟ وماذا حدث لهم  -46

 نخسوا في قلوبهم ، جميع بيت إسرائيل، ان هللا جعل يسوع ربا  ومسيحا ، بطرس، ألورشليم -أ

 بطرس، للجمهور، جميع بيت إسرائيل، ان هللا جعل يسوع ربا  ومسيحا ، تقست قلوبهم  -ب 



 بطرس، للجمهور، جميع بيت إسرائيل، ان هللا جعل يسوع ربا  ومسيحا ، نخسوا في قلوبهم  -ج

 ، ان هللا جعل يسوع ربا  ومسيحا ، نخسوا في قلوبهم ، جميع بيت يهوذابطرس، للجمهور -د 

 

 "أنظر إلينا!" من القائل؟ ولمن؟ وماذا كان يحدث له من والدته؟ وماذا سأل منهما؟ وماذا توقع منهما؟  -47

 توقع أن ياخذ منهما شيئا  بطرس ويوحنا، للعرج من بطن أمه، كان يحمل، سأل صدقة،  -أ

 بطرس ويوحنا، للمولود أعمى، كان يحمل، سأل صدقة، توقع أن ياخذ منهما شيئا   -ب 

 بطرس ويوحنا، للعرج من بطن أمه، كان يعرج، سأل صدقة، توقع أن ياخذ منهما شيئا   -ج

 بطرس ويوحنا، للعرج من بطن أمه، كان يحمل، سأل صدقة، توقع أن ياخذ منهما طعاما   -د 

 

يسوع ......" من القائل؟ ولمن؟ وما المناسة؟ ومن هو الذي مجد فتاه يسوع؟ وبعد ماذا  "..... مجد فتاه -48

 مجده؟ 

 إله اآلباء، شدد اسمه األعرج ، شفاء العرج من بطن أمه، بطرس، جمهور المدينة -أ

 عرج من بطن أمه، إله اآلباء، شدد اسمه األعرج ، شفاء األبالهيكل بطرس، الرجال اإلسرائليون -ب 

 ، إله اآلباء، شدد اسمه األعرجسرائليون، شفاء األعمى منذ والدتهبطرس، الرجال اإل -ج

 ، إله اآلباء، شدد اسمه األعرجسرائليون، شفاء األبرص بطرس، الرجال اإل -د 

 

وماذا يحدث  من؟"........ ألن ليس اسم آخر تحت السماء ......." من القائل؟ ولمن؟ وما المناسبة؟ وأسم  -49

 به؟ 

، به وحده الرؤساء والشيوخ والكتبة وحنان رئيس الكهنة، شفاء األعرج من بطن أمه، أسم يسوع ،يعقوب ويوحنا -أ

 الخالص 

من بطن أمه، أسم يسوع، به وحده  ة وحنان رئيس الكهنة، شفاء األعمىبطرس ويوحنا،الرؤساء والشيوخ والكتب -ب 

 الخالص 

وحنان رئيس الكهنة، شفاء األعرج من بطن أمه، أسم يسوع، به وحده  الرؤساء والشيوخ والكتبة بطرس ويوحنا، -ج

 الخالص 

رئيس الكهنة، شفاء األعرج من بطن أمه، أسم يسوع، به وحده  نا،الرؤساء والشيوخ والكتبة وقيافابطرس ويوح  -د 

 الخالص 

 

 ؟"يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع" من هم؟ وكيف كانوا يشهدون؟ وماذا كان عليهم -50

 ، بقوة عظيمة، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم بطرس ويوحنا -أ

 عظيمة كانت على جميعهم  وقوةعظيمة،  الرسل، بنعمة -ب 

 ونعمة عظيمة كانت على الكنيسةالرسل، بقوة عظيمة،   -ج

 الرسل، بقوة عظيمة، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم  -د 

 


