
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 امتحان سفر التكوين

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

 )      (  قال هللا في اليوم الثالث " لتنبت األرض عشبًا وبقاًل يبزر بزرًا وشجرًا ذا ثمر  .1
 )      (  قال هللا الدم "أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها .2
 )      (  ولم يوجد الن هللا أخذة  هللاسار نوح مع  .3
 )      (  سنة  600الطوفان على األرض عمر نوح عندما صار  .4
 )      (  ملكي صادق أعطى أبرام عشر من كل شيء  .5
 )      (  قال هللا إلسحاق أنا ترس لك أجرك كثير جداً  .6
 )      (  عام حين ختن في لحم غرلته  100كان إبراهيم ابن  .7
 )      (  طرد أبراهيم هاجر وابنها قبل والدة أسحاق  .8
 )      (  قائلة إن الرب قد نظر الى مذلتي أنه اآلن يحبني رجلي أسمت ليئة بكرها رأوبين  .9

 )      (  الحلم األول ليوسف "رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا ساجدة له" .10

 :والشاهد  أكمل اآليةثانيًا: 

 ( …:  1ذكرًا................. )تكخلق هللا األنسان.................على صورة.......................  .11
 ( …:  47......... )تكوأمانة.............. أصنع معىإن كنت قد وجدت نعمة في عينيك ........... و  .12
 (…: 9.................              )تكصورتهسافك دم االنسان.....................ألن هللا على  .13
أن   .14 األردن  دائرة  كل  كجنة    ماقبلجميعها................ورأى  وعمورة  سدوم  الرب  أخرب 

 (…:  13الرب...........................                                                        )تك
 ( …:45)تك              ....................                               أرسلني  ألنه الستبقاء حياة .15
 ( …: 17.....................                             )تكأمامي....................سر أنا هللا .16



تنظ.......................أهرب.... .17 ورائك.....  رال  الدائرة ........ الى  كل  ..........فى 
 ( …: 19)تك    .....................لئال تهلك                                                 أهرب 

الرب  ..صلى............. و  .18 عاقرًا   ألنها ............... ................ألجل..........الى  كانت 
 ( …: 25...................                                                          )تك فاستجاب 

فاصنع هناك مذبحًا هلل الذى....................في يوم ضيقي وكان معى....................... الذى   .19
 ( …: 35)تك          ذهبت فيه                                                                  

 ( …:39وكان الرب مع يوسف............................                                     )تك .20
 اذكر ثالث نقاط عن يوسف كرمز للسيد المسيح؟  .21

-  
-  
-  

 :أختار اإلجابة الصحيحةثالثًا 

 خاف أخوة يوسف عندما أدخلوهم الى بيت يوسف في ارض مصر عند عودتهم ثانيًا لشراء القمح   .22
 ظنًا أن يوسف سيهجم عليهم ويأخذهم عبيدًا وحميرهم. -أ

 .نألنهم باعوا يوسف لإلسماعيليي  -ب 

 أن يوسف ظنهم انهم جواسيس.ج_ 

 ن يسجو عبد   بأنه علمهرغم  في مصر  الثانيوجد يوسف نعمة في عين فرعون وجعلة الرجل  .23
 ألن ساقي الملك قد مدحه.  -جألن فيه روح هللا             -ب ألنه استطاع تفسير الحلم.          -أ
 عند جلعيد او المصفاة أن  مع خالة البانعهد قطع يعقوب  .24

 كل ما سبق  -د ال يعبر الية للشر      -جال يتزوج على زوجاته       -ب ال يذل زوجاته              -أ
 التي قالها نوح ألوالده  ات البركات واللعن من .25

 ملعون حام عبد العبيد يكون الخوتة.  -أ

 مبارك الرب إله يافث وليكن كنعان عبدًا لهم. -ب 

 ليفتح هللا لسام فيسكن في مساكن كنعان.  - ج


