
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 يونان امتحان سفر 

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

 )      (  أمامي قد صعد شرهم  ألنهقال الرب ليونان قم اذهب الى نينوى المدينة الشريرة وناد عليها   .1
 )      (  حدث نوء عظيم فخاف المالحون وطرحوا االمتعة ثم صرخوا كل واحد الى إلهه .2
 )      (  وطمأنينة ونام يونان نومًا ثقياًل وكان نومه هروب وليس سالم  .3
 )      (  من جت حافر أممييونان ابن امتاى  .4
 )      (  لكى يرسله من جديد  يصلحهمن يونان بل أن  االنتقامفأعد الرب حوتًا عظيمًا فاهلل ال يريد  .5
 )      (  بح لك وأوفى بما نذرته للرب الخالص ذ أما أنا فبصوت الحمد أ .6
 )      (  ينة فآمن اهل نينوى ونادوا بصوم ولبسوا مسوحاً نادى يونان بعد ثالثين يومًا تنقلب المد  .7
 )      (  نودى وقيل في نينوى عن أمر الرب وعظمائه أن يصوم الناس والبهائم ويتذللوا  .8
 )      (  موتى خير من حياتى قالها يونان في االصحاح الرابع مرتين  .9

 )      (  توبة عظيمة سيقوم أهل نينوى يوم الدين ألدانتنا وذلك ألن توبتهم كانت  .10

 :أختار اإلجابة الصحيحةًا نيثا

 ......... قم أصرخ الى إلهك عسى أن يفتكر اإلله فينا  .11
 (5:  1) يون  ...فال نضيع  -أ

 . (6: 1....يون ) فال نهلك -ب 

 .(1:7.... يو )  فال نيأسج_ 

 الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون..........  .12
 ( 8: 2يو )1نعمتهم ..   -ج            (8:  2نعمتهم .. يون )  -ب          (8: 2نعمتهم .. يو )  -أ

 



 (.8:  3ليتغط بمسوح الناس والبهائم و................ويرجعوا كل واحد عن طريقة الرديئة... يون ) .13
 ويطلبوا من هللا  -ج           ويصرخوا بشدة -ب          ويصرخوا الى هللا بشدة  -أ
 . علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطئ الغضب وكثير الرحمة..........  ألنى .14

 ( 2:  4ونادم على الشر.. يون)  -ج    (4:  4ومحب للخير.. يو)  -ب    (4:  2ونادم على الشر.. يون) -أ
 ........... يطلق على يونان أسم .15

 النارى النبى  -ج                النبى الهارب  -ب                    النبى الباكى -أ
 ...........أشاد رب المجد يسوع بتوبة أهل نينوى وذلك فى .16

 ( 6: 12مر ) -ج                 (11:  5لو ) -ب                (41: 12مت ) -أ
 قدم أهل نينوى توبة عملية هلل أسلحتها هي:  .17

 كل ما سبق  -ج         الصراخ الى هللا والتوبة -ب         الصوم ولبس المسوح -أ
 خرج يونان من نينوى وجلس شرقى المدينة لكى........... .18
 ينتظر كلمة من هللا   -يرى ماذا يحدث لنينوى        ج -يدعوا الناس للتوبة           ب  -أ
 للسيد المسيح؟  كعماًل رمزيااذكر ثالث نقاط عن يونان   .19

-  
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-  

 نقطتين فقط   لسيد المسيح؟ا وخدمةيونان قارن بين خدمة  - 11:32لو "هوذا أعظم من يونان ههنا"  .20
-  
-  
-  

 


