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 (فليمون - أفسس – كولوسي – لبييف) األسر في بولس رسائل : أوال : العهد الجديد
  عدة وصايا :السر في طقس وصلوات هذا وسر الزيجة هو أحد أسرار كنيستنا األرثوذكسية    -: السؤال األول

 مع الشاهد؟ بولسأذكر هذه الوصايا كما جاءت في احدى رسائل 

 الشاهد العبارة م

1 

 .:واجهنزأ تجاه ساءللن

    اآلية :
  

2 

 .نسائهم  تجاه للرجال

  :اآلية 
   

3 

   والديهم تجاه لألوالد

  :اآلية 
  

4 

    أوالدهم تجاه لآلباء
   اآلية :

  

 

    : الثانيالسؤال 

  -ضع عالمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام العبارات التالية :

 خطأ/صح العبارة م

  .وأعنا الينا أعبر له يقول عبراني رجل من حلم في رؤية رأي أن بعد أوربا الى بولس معلمنا بشارة بدأت 1

  . فيلبي أهل إيمان باكورة هي فيبي القديسة 2

  .المعصية أبناء في يعمل وهو الهواء سلطان رئيس بأنه الشيطان بولس معلمنا وصف سيوكول رسالة في 3

  . ليعزيهم كورونثوس أهل الى أرسله لذلك الرب في األمين والخادم الحبيب األخ بأنه ستيخيك تلميذه الرسول بولس معلمنا وصف 4

  .الفرح آيات على تحتوي التي الرسائل أكثر هي أفسس رسالة تعتبر رومية سجن رسائل من 5

   أفسس الى وأبفرودتس نثوسكور الى تيخيكس فأرسل ، روما سجن أثناء في الرعية الى يرسلهم لكي تالميذه بولس معلمنا استخدم 6

  اإليمان في ليقويهم معه رسالته لهم فأرسل ، سجنه في بولس الى رومية أهل محبة المسيح وخادم األمين التلميذ أبفراس نقل 7

   لهم وصيته حسب سبول معلمنا رسائل والودكية كولوسي أهل تبادل 8
 

وبعض التالميذ في سجن رومية مملوئين من  تيموثاوسكان بولس ( 8: 63 إش)"لصهمخ حضرته ومالك تضايق ضيقهم في"  -: الثالثالسؤال 

 كل تعزية وسالم وهذا إنطبع على رسائل معلمنا بولس التي كتبها من هناك فتكلم بما فيه من سالم وفرح قلبي.

 مع ذكر الشاهد لكم منهم. اله فيلبيفي رس فيها كلمه فرح آيات ذكر 5أذكر 

 الشاهد اآلية  م

1   

2   

3   

4   

5   
 

 5 /       الدرجة :   

 4 /       الدرجة :   

 4 /       لدرجة :   ا
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 -أجب باختصار عن االسئلة التالية : -: الرابعالسؤال 

 السؤال م

1 

 :الصلوات هذه نجد الغريغوري القداس ليتورجية في

 السمائيين، مع األرضيين وأصلحت هدمتها، القديمة والعداوة نقضته، المتوسط والحاجز اآلب مع وسيطا   لنا صرت"

  "بالجسد التدبير وأكملت حدا  وا االثنين وجعلت

 الشاهد؟ مع أذكرهما بولس، لمعلنا رسائل أحدي في متتاليتين آيتين من مأخوذة الصلوات هذه

 

2 

عقيدة تجسد الكلمة في صورة الرب يسوع له كل المجد، وعقيدة الفداء الذي تم بموت السيد المسيح له المجد على الصليب، 

ت بتفاصليها في ءن األموات منتصرا  على الموت ، هي عقائد المسيحية األساسية، وقد جاوعقيدة قيامته المقدسة من بي

 اربع آيات متتالية من إحدي رسائل معلمنا بولس وهو في األسر ، أذكر هذه اآليات مع الشاهد؟

 

3 

رر حم السفلي لكي يت الجحيمن أساسيات إيماننا األقدس أن السيد المسيح له كل المجد بعد الصليب مباشرة نزل الى طبقا

 األرواح من األسر، هذه األرواح التي ماتت على رجاء التجسد والفداء والقيامة، لذلك عاشوا حياتهم في إيمان وتقوى وبر. 

 من إحدى رسائل معلمنا بولس ، أذكرها مع الشاهد. متتاليةهذا المعنى جاء في ثالث آيات 

 

4 

 ولس وهو في السجن كرر فيها وصيته لآلباء والنساء واألوالد؟.أذكر رسالتين من رسائل معلمنا ب

 

5 

 أفسس رسالة في األمور التي من أجلها يأتي غضب هللا على أبناء المعصية ثمانيه أذكر

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  
 

 

ا  من يمعلمنا بولس مهتما  برعيته مصل في سجن رومية حين العزلة واأللم نتيجة البعد عن التبشير، كان     -: الخامسالسؤال 

 أجلهم بل ومرسال  رسائل إليهم مملؤة بالحب والفرح والعناية والصالة .

 أذكر على يد من كتبت كل رسالة من هذه الرسائل؟

 يد على كتبت رسالة م

  رسالة أفسس 1

  رسالة فيلبي 2

  رسالة كولوسي 3

  رسالة فيليمون 4

 4/        الدرجة :   

 6 /       الدرجة :   
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 مع ذكر الشاهد؟ علي كلمه محبهتحويان  بولس رسائلأذكر آيتين من      -: السادسالسؤال 

 الشاهد  االحالم  م

1   

2   

 

 إجمالي درجات (6سؤال ) (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

4 6 5 6 4 2 25 

       
 

 

 )سيراخ بن يشوع سفر (:  القديم: العهد  ثانيا
ا صاحب ثقافة عالية وخبرة، فكان ذا روح منفتحة لكنه رفض تأثير العالم عاش يشوع بن سيراخ في أ ورشليم في القرن الثالث ق. م، وكان كاتب ا ومعلم 

العالم اليهودي. لذا كان هدف ابن سيراخ الدفاع عن ؛ ألن هذا التأثير كاد يزعزع أسس اإلسكندر الكبير اليوناني وثقافته، التي سيطرت في الشرق بعد

 اإلرث اليهودي الثقافي والديني الذي توارثه الشعب عن األجيال السابقة
  الجابة الصحيحةاختر ا   -: السؤال األول

 ينتمي سفر يشوع بن سيراخ الى أسفار .......... -1

 التاريخية -ج                         الشعرية       -ب                                      النبوية -أ       

 ..... يشوعمعنى اسم  -2

 هللا معنا              -ج                         يهوه يخلص -ب                               خلصنا      -أ        

 ...... سيراخمعنى اسم  -3

       أسير -ج                                  حكيم -ب                                       حنون -أ       
 

 -اذكر اآلية والشاهد الذى يدل على ذلك : يشوع بن سيراخمن خالل قراءتك لسفر  -السؤال الثانى :

 الشاهد العبارة م

1 

 .الصبر في الشدة يعين على الخالص منها

    اآلية :
 

2 

 . أكرم أباك و أمك 

  :ية اآل
 

3 

 كثيرا ما تكلمت و ندمت أما عن السكوت فما ندمت قط 

  اآلية :
 

4 

 . ايامه يقلل والحزن ايامه تطول فرح فى يحيا من

 :  اآلية
 

5 

 (7:13)عب "أنظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم  "

  اآلية :
 

 3 /         الدرجة :   

 5 /       الدرجة :   

 2 /      الدرجة :   

https://st-takla.org/Alexander_.html
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  -: السؤال الثالث
 يعبرعن ذلك.هات اآلية والشاهد الذى ل والرذائل اآلتيه بكلمة بالفضائ تمتعون يشوع بن سيراخ من يسفر وصف

 الشاهد اآلية  الموضوع  م

   الكسالن  1

   قلة األدب 2

   البنت الفطينة  3

   المتكبر  4

   حب االنتقام  5

   ادمان الخمر  6

 -: رابعالسؤال ال

..  حيث انه مدح موسى النبي  البطاركة و منهم موسى كليم هللاالقديسين و اآلباء ليعلن مجد  يشوع بن سيراخاستخدم الرب 

 ؟ مع ذكرالشاهد  و الصفة التي اتصف بها موسى النبي آيات تدل على ذلكثالثة استخرج من السفر

 الشاهد اآلية الصفة م

1    

2    

3    

  -ما يلى : أكمل   -: الخامسالسؤال 

 ................ه ....سرك ال تعط (1

 ..... ........................... و ..............................يجب مجاملة المنافقين ألن ..... ال (2

..... و ..…..........................…………………………من الوصايا التى ذكرت فى السفر لمعاملة العبيد .... (3

......................................................... 

 همية هذه الوصية ؟ ا فما هىالوالدين.  مااكرحدثنا سفر يشوع ابن سيراخ عن وصية :   السادسؤال الس

 اآلية  م

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 6 /       الدرجة :   

 3 /       الدرجة :   

 3 /       الدرجة :   

 6 /      الدرجة :   
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 وصل عنوان لكل اصحاح من االصحاحات التالية     : السابعالسؤال 

 عنوان االصحاح  الترتيب الصحيح   رقم االصحاح  م

 اءتأديب االبن  9اصحاح  1

 الغنى و الكبرياء  47اصحاح  2

 الشريعة و الذبائح الدموية  30اصحاح  3

 الشقاء الذي ينتظر الخطاة  27اصحاح  4

 نحو الوالدينمسؤوليتنا   14اصحاح  5

 العالقات االنسانية  51اصحاح  6

 االمانة و المكافاة  16اصحاح  7

 نشيد و دعوة الى الحكمة  35اصحاح  8

 السعادة الحقيقية  5اصحاح  9

 ناثان و داوود و سليمان   3اصحاح  10

 -عن كل مما يأتى :والشاهد نبوة كاملة عن أعمال السيد المسيح اذكر اآلية  24االصحاح  : الثامنالسؤال 

 الشاهد االية نبوةال م

   المسيح االزلي 1

   المسيح الخالق 2

3 
االبن الكلمة يتجسد 

 الجل الفداء
  

   سل الروح القدسير 4

5 
يجلس على عرش 

 مجده
  

 

 إجمالي درجات (8سؤال ) (7سؤال ) (6سؤال ) (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

3 5 6 3 3 6 5 5 36 

         
 

 

 مصر  ارض الى المقدسة العائلة رحلة        الكنيسة تاريخ:  ثالثا

ة مصر القديمة بالقاهرة بزيارة العائلة المقدسة بها فتباركت جدا  وبني فيها كثير من الكنائس تقدست منطق      -: األولالسؤال 

 القديمة مازالت موجودة حتى اآلن؟ أذكر أسماء خمسة كنائس منها.

 كنيسةال م

1  

2  

3  

4  

5  

 أكمل :       -: الثانيالسؤال 

وهناك حاليا  كنيسة بأسم  .....................ة نى مديمدينة بلبيس ثم ال العائلة المقدسة الى مدينة مسطرد ومنها الىعبرت  (1

ويوجد بالكنيسة ايضا   .......................ويوجد مقصورة بالكنيسة تحوي رفات الشهيد  .....................................

 لسيدة العذراء عجنت به أثناء وجودها هناك كبير من حجر الجرانيت يقال أن ا ...............................

روف حاليا  بدير ع، والم .................................مكثت العائلة المقدسة أطول فترة لها في مكان واحد في منطقة جبل  (2

  ..............................، وكانت مدة أقامتهم هناك حوالي  ...............................

 5/         الدرجة :   

 5 /      جة :   الدر

 5 /      الدرجة :   

 4/         الدرجة :   
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جاءت العائلة المقدسة الى مصر تحقيقا  لنبؤات في العهد القديم ، أذكر آيتين من الكتاب المقدس لهذه النبؤات     -السؤال الثالث :

 مع ذكر الشاهد.

 الشاهد اآلية  م

1   

2   

 -اجب عن االسئلة التالية  :      -:الرابعالسؤال 
 

  م

1 

:  19ليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها" ) أش في سفر أشعياء النبي نقرأ " في ذلك ا

 فما هي هذه الكنيسة؟ –( ، كانت هذه اآلية نبوءة عن تأسيس كنيسة 19

 االجابة

2 

 ما المقصود بعبارة "وعمود للرب عند تخومها "؟

    :االجابة

3 

حلم قائال  له : " قم وخذ الصبي وأمه وأذهب الى أرض أين كانت العائلة المقدسة حينما ظهر مالك الرب ليوسف في 

 (. 20:  2اسرائيل ألنه قد مات الذين كانون يطلبون نفس الصبي" )مت : 

   :االجابة

4 

 من الذي دشن كنيسة السيدة العذراء األثرية بالدير المحرق؟

     :االجابة

5 

 ماذا كان هيكل هذه الكنيسة سابقا ؟ وماذا كان مذبحها ؟

   :الجابةا

ارتحلت العائلة المقدسة من مدينة سمالوط وعبرت النيل شرقا  حيث يقع دير السيدة العذراء بجبل الطير      -السؤال الخامس :

 أذكر السبب تسمية هذا الدير بكل أسم منها. –ويسمى ايضا بدير الكف 
 

 السبب الدير م

1 
جبل 

 الطير
 

2 
دير 

 الكف
 

 

 مسلسل 2تصنيف 1يفتصن المولف المراجع م

    اسكندر مكسي ميخائيل دياكون    مصر في المسيح 1

    جورجي سعيد فتحي    مصر أرض في المقدسه العائلة رحلة 2
 

 إجمالي درجات (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

5 4 2 5 2 18 

      

 2 /         الدرجة :   

 2/         الدرجة :   

 5 /         الدرجة :   
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 - -: العقيدة  : رابعا

 -مة صح ام خطأ امام كل عبارة من العبارات التالية :ضع عال     -: السؤال األول
 

 خطأ/صح العبارة  م

  صعد السيد المسيح بالهوته الى سماء السموات  1

  الروح بعد خروجها من الجسد تحوم حول جسدها لمدة ثالثة أيام لذلك يتم استدعاء الكاهن لصرفها فى اليوم الثالث  2

  خير اال فى اليوم االربعين االرواح ال تصعد الى مقرها األ 3

  كان االيمان بقيامة االموات غير شائعا بين اليهود فى زمان السيد المسيح وفى الفترات التى سبقت مجيئه  4

  ان تقليد الكنيسة القبطية يعطى للرابع بين رؤساء المالئكة اسم سولاير ويوكل اليه مهمة التبويق فى يوم القيامة  5

6 
سب األعمال هى برهان أكيد على أن االنسان ليس مسيرا وانما هو مخير فى تصرفاته وله كامل الحرية فى الدينونة بح

 اتخاذ جميع قراراته 
 

 

 -وصل العبارة االولى بما يناسبها من العبارة الثانية :     -: السؤال الثاني
 

 األولى العبارة م
الترتيب 

 الثانية العبارة الصحيح

 المجىء األول   ياة االنسان الى أن يخلع الجسد تستمر خالل ح 1

2 
يدعون ان الروح تموت بموت الجسد فال تشعر بشىء الى أن تقوم من جديد عندما تتحد 

 بأجسادها يوم القيامة 
 السبتيون أو شهود يهوة  

 جهنم   13يصفه سفر الرؤيا بأنه الوحش الطالع من البحر رؤ 3

4 
طن العذراء حتى صعوده الى السموات بعد أربعين يوما من الفترة من بدء تجسده فى ب

 قيامته المقدسة تسمى 
 الموت الثانى  

5 
تخصص الكنيسة صالة فى عصر يوم عيد الخمسين للسجود للمسيح ويقرأ فيه فصل 

 (53 -36: 24االنجيل )لو
 الدينونة الحاضرة  

 ن الخطية أو ضد المسيح انسا  كلمة عبرية مكونة من مقطعين ومعناها وادى هنوم  6

7 
ال يحتاج الى طعام او شراب اليحزن وال يتألم وال يمرض ويكون كامل االعضاء خالى 

 من التشوهات والعاهات 
 جسد القيامة  

 صالة السجدة الثانية   هو االقصاء التام عن وجه الرب بالحرمان الدائم من أى شكل من أشكال الرعاية االلهية  8

 

   -اذكر اآلية والشاهد التى تعبر عن المعانى التالية :        -: ثالثالسؤال ال

 الشاهد العبارة م

1 

)آيه من العهد القديم الجحيم أمامه  والمسيح الى الجحيم وارتعاد بواب الى نزولتشير  آيتينهناك 

 وأخري من الجديد(
  من العهد القديم :اآلية 

 

 

   :من العهد الجديد :اآلية 

 

 

2 

 لتعليم بزوال السموات واألرض وارد فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ا
  من العهد القديم :اآلية 

 

 

  من العهد الجديد :اآلية 
 

 3/         الدرجة :   

 4/         الدرجة :   

 7/         الدرجة :   
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3 

عند انفصال الروح عن الجسد تنطلق مباشرة لكى تستقر فى الموضع المحدد النتظارها وهو 

 ألرواح االشرارالفردوس بالنسبة ألرواح االبرار والجحيم بالنسبة 
   اآلية :

 

4 

 يشبه السيد المسيح فجائية مجىء يوم الرب بالسارق بماذا 
     اآلية :

5 

 ملكوت السموات ملكوت روحى وليس جسدى 
     اآلية :

 

 -أكمل الجمل التالية :        -: السؤال الرابع

أعلنها  ,(أى أخروية)ولوجية ته تعليما عن حقائق اسخاويحمل فى طيات ,من األمثلة التى تكشف عن حالة االرواح بعد الموت (1

  .......................................مثل في نفسه بالسيد المسيح 

بانعقاد مجمع باألسكندرية فى حبرية البابا  .................من شهر  ....................تحتفل الكنيسة القبطية فى سنكسار اليوم  (2

 .امة فناظرهم المجمع مبينا ضاللهمبسبب قوم اعتقدوا أن النفس تموت مع الجسد لتقوم معه فى يوم القي .........................

تتميز أجساد األبرار فى القيامة عن أجساد األشرار بهبات فائقة تذكر فى أحيان كثيرة على انها صفات أو مزايا تنفرد بها  (3

 من هذه الصفات 

   .... .................................... -ج    ... ................................... .... -ب     .................................... -أ

جماعة يهودية رفضت فكرة قيامة االجساد وانكروا خلود الروح بل وانكروا وجودها على االطالق وكفروا بالمالئكة  (4

      .........................................  وتسمي جماعه وانكروا وجود الشياطين

       .........................................جو خارجى مظلم يقيم فيه االشرار بدون أى ضوء يطلق عليه  (5

    .........................................أوشية  ,النه ال موت يكون لعبيدك بل هو انتقال (6

هناك بعض  ,يذهب الكاهن الى منزل المنتقل فى اليوم الثالث من انتقاله الى السماء لعمل صالة الثالث        -: الخامسالسؤال 

 ؟؟ وما هو المدلول الروحى لها  التجهيزات ما هى ,التجهيزات التى يجهزها أهل المنتقل كل منها له رمز

 الروحى المدلول التجهيزات م

1   

2   

3   

4   

 

 مسلسل 2تصنيف 1تصنيف المولف المراجع م

 3129 2 24  مناجلهم الصاله وفائده الراقدين ارواح حالة -2 الكتاب 1

 1848 2 24  تسبقه التي والعالمات الثاني المجئ موعد - 3 الكتاب 2

 1842 2 24  والمجازاه والدينونه والقيامه الثاني المجئ أحداث -4 الكتاب 3
 

 إجمالي درجات (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

3 4 7 5 4 23 

      

 5/         الدرجة :   

 4/         الدرجة :   
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 سر مسحه المرضى   : مسابقة الطقس:  خامسا
سر مسحة المرضى هو سر مقدس به ينال المريض المؤمن شفاء أمراضه النفسية والجسدية إذ يمسحه الكاهن بزيت مقدس 

 ويستمد له النعمة اإللهية .
  -أكمل ما يلى :  السؤال األول:

 -هذا السر له اسماء عديدة بخالف سر مسحة المرضى من هذه االسماء : (1

       ......................................... -ب                                     ......................................... - أ

       ......................................... هو أسس هذا السر المقدس (2

  .......................................................................................................................متى تم تأسيس السر ؟ 

 (.........................................الشاهد )

 من نتائج السر المقدس  (3

 ................................................. -ب                           ....................................................... - أ

 .................................. أسقف ............................... يذكر التاريخ الكنسى أن الذى رتب هذه الصلوات هو القديس (4

كما  .كل صالة لها القراءات الخاصة بها ,صلوات ......................................... عددتشمل صلوات السر المقدس على  (5

 .........................................ب  ايضا تختم فى نهاية الصلوةوخاصة بها  ............................................. لها

 .........................................  -وات :تصلى أوشية االنجيل فى أى من هذه الصل (6

 ...................... ثم ....................ثم  جبهته يبدأ من ...................... يدهن الكاهن المريض اوال على هيئة (7

ن المريض احيانا ال يقوى أل ,لكن سر مسحة المرضى يستثنى من هذه القاعدة ,كل االسرار المقدسة يجب أن تتم فى الكنيسة (8

 على الحضور للكنيسة لذلك رتبت الكنيسة أن يعمل هذا السر مرة واحدة فى السنة فى الكنيسة واختارت له يوم هو

  ......................................... ويسمى بصالة .........................................

 -كان السر المقدس هى :أر ما هي        -: الثانيالسؤال 

 هو ركن السر م

  الشخص القابل للسر هو  1

  خادم السر هو  2

  صورة السر هى  3

  مادة السر هى  4

  فاعلية السر هى  5

 اذكر موضوع االنجيل فى كل من صلوات السر المقدس   : السؤال الثالث

 موضوع االنجيل ترتيب الصلوات م

  الصالة االولى  1

  صالة الثانية ال 2

  الصالة الثالثة  3

  الصالة الرابعة  4

  الصالة الخامسة  5

  الصالة السادسة  6

  الصالة السابعة  7

 7/         الدرجة :   

 9/         الدرجة :   

 5/         الدرجة :   
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 لم يعرف هذا السر اال بعد أن كتب معلمنا يعقوب رسالته .. اذكر اآلية والشاهد ؟   :الرابعالسؤال 
 

 الشاهد اآلية

  

 السر المقدس صلوات اآلواشى كما جاءت فى ترتيب اذكر  :الخامسالسؤال 
 
 

 االواشى ترتيب االواشى م

  الصالة االولى  1

  الصالة الثانية  2

  الصالة الثالثة  3

  الصالة الرابعة  4

  الصالة الخامسة  5

  الصالة السادسة  6

  الصالة السابعة  7
 

 -اختار االجابة الصحيحة :  : السادسالسؤال 

 لقيم الروحيه في سر مسحه المرضي  ما هي ا (1

 الصاله للمريض (أ 

 اعتراف المريض و نواله الغفران بصلوات االب الكاهن بحلول الروح القدس في السر   (ب 

 الشفاء من المرض   (ج 
 

 هل ينبغي ان يصلي سر مسحه المرضي كامال  (2

 ممكن ان يصلي الكاهن الصاله االولي و االخيره و يكتفي بذلك (أ 

 هن ثالثه صلوات ن يصلي الكاممكن ا (ب 

 البد ان يتمم السر كامال و يصلي كل الصلوات   (ج 
 

 ماذا نعمل بالزيت المصلي عليه . (3

 .الكاهن في قاروره لألستعمال بواسطه الكاهن فقط هيحفظ (أ 

 في حاالت اخري  ان يتركه الكاهن للمريض لالستعمال (ب 

 ان يجمعه اهل المريض و يتم توزيعه للبركه   (ج 

 

 مسلسل 2تصنيف 1فتصني المولف المراجع م

     أجملك ما االرثوذكسية كنيستى 1

2      
 

 إجمالي درجات (6سؤال ) (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

9 5 7 1 7 3 32 

       

 3/         الدرجة :   

 7/         الدرجة :   

 1/         الدرجة :   
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     :االبناء  تربيه:  سادسا
  السؤال األول :

 

 النفسيه لالحتياجات ماسلو هرم

  ؟داخل الهرم افرها ألوالدنااالحتياجات التي يجب تورتب 

 

 .) تحقيق الذات )التشجيع 

 ( التقدير / القيمه. )االحترام 

   . األمان واالنتماء 

  ملبس (. /االحتياجات الجسدية )مأكل 

 . الحب الغير مشروط      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المذبح العائلي        :  الثانيالسؤال 
 (حب/  العائلي مذبحال/  شبع/  األباء/  هدوء: )التاليه الكلمات مستخدما الجمل اكمل

 

 

 داخل المنزل بوضع صليب السيد المسيح بركن محدد داخل المنزل   ...........................يجب تعود أوالدنا علي وجود  (1

  واتنبيه أبنائهم قبل ميعاد الصاله بوقت كاف حتي يتعود ..............................يجب علي  (2

  للقداسة ..........و  روحي ........... و نفسي .......... شبابها في يعيش:  العائلىالتى تلتف يوميا  حول مذبح الصالة  األسرة (3

 

 

  :  الثالثالسؤال 

 األساليب واالتجاهات الخاطئة والمؤثرة علي شخصية أوالدنا ؟أختار من القائمه 

 

 الخاطئة واالتجاهات األساليب 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
 

 2.5/    الدرجة : 

   4/      الدرجة : 
 2.5/      الدرجة : 

 -واالتجاهات المختلفه : ألساليبقائمه ا

 التربيه المتسلطه الساحقه. .1

 النصيحه .2

 االستهزاء واالستخفاف بقدرات أوالدنا. .3

 لالوالداألستماع  .4

 االحتضان المفرط. .5

 التشجيع .6

 اإلهمال. .7

 التدليل. .8

 القسوة. .9

 الثقه .10

 التدقيق المفرط. .11

 التفرقة بين األبناء .21
 اعطاء المسئوليه .21
 .االهتمام الشديد برأي االخرين .21
 الحب .21
 براي أوالدنا االهتمام .21

 4 /    الدرجة : 
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  مثلث التربيه المحظور     : الرابعالسؤال 

  -: المحظورات في التربيه ضع عالمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام 

 خطأ/صح العبارة م

  الصياح  1

  الضرب 2

  النصيحه 3

  التوجيه 4

  الشتم  5

  توضيح األخطاء وتصحيحها 6
 

 في أثناء انشغالك ل اذا قاطعك طفلكماذا تفع      -: الخامسالسؤال 

  -: العبارات اآلتيهضع عالمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام 

 خطأ/صح العبارة م

  عرفه قبلها انك مشغول 1

  تابعه ماذا يفعل بينما انت مشغول 2

  له تنتبهال  3

  اسخر منه 4

  عرفه ما يفعل وقت مشغوليتك 5

  ان ما تفعله اآلن اهم منه عرفه 6
 

 ؟ البنائك فعاله أوامر تعطي كيف      -: السادسالسؤال 

  -: العبارات اآلتيهضع عالمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام 

 خطأ/صح العبارة م

  مستطاع غير طلب 1

  تاكد انه سمع )دعه يكرر ما طلبت (   2

  حدد موعد التمام المطلوب 3

  اكتر من أمر في المرة الواحدهاطلب  4

  ينفذ( نلو احس بعدم الجديه ل تاكد انك تعني ما تقول ) 5

  اطلب بتدليل وليست بحزم  6
 

 الوالدين؟ من المنتظره والحلول الكذب وراء الكامنه االسباب ماهي     -: السابعالسؤال 

 صل في العمود )أ( بما يكمله في العمود )ب(

 الوالدين من رالمنتظ الحل االجابة الكذب وراء الكامنه األسباب م

 كن اقل قسوة وحدد جزاء معقول للكذب   للحصول علي الثناء او االنتباه او الشهره     1

 ال تتوقع الكثير وفي وقت قليل اعطي له عذرا  لتجنب العقاب او الشعور بالذنب 2

  كذب التقليد )تقليد االبوين اللذين يكذبان( 3
علي األشياء  ساعد ابنك علي استكشاف طرق اخري للحصول

 المطلوبة

 ان تعطي ابنك المزيد من التقدير لذاته ولما فعله   للخوف من عدم االستحسان نتيجة الفشل في مهمه صعبه 4

 قدم نماذج افضل داخل بيتك  للحصول علي شيء ما  5

 ناقش مبدأ االنصاف والتمتع بالروح الرياضيه  لالقالل من شان االخرين 6

 3 /    الدرجة : 

 3 /    الدرجة : 

 3 /      الدرجة : 

 3 /    الدرجة : 
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     -: نالسؤال الثام
 القائمهمن  ٤ اختر ، الكذب أسلوب الطفل تكسبالتى  الحياتية السلوكيات هي ما

 الكذب أسلوب الطفل تكسبالتي  الحياتية السلوكيات 

1  

2  

3  

4  

 

 
 

 

 

     -: التاسعالسؤال 
 القائمهمن  دوافع ٤ حدد. للطفل الخاطئ التصرف دوافع ما هى

 األطفال من دةالمتعم الخاطئة التصرفات 

1  

2  

3  

4  

 

 

 مسلسل 2تصنيف 1تصنيف المولف المراجع م

    اسحق مجدي د الناجحة التربيه اسرار تاب 1

    اسحق مجدي د األطفال تربيه فن التشجيع كتاب 2

    جوزيف اميل د الطفل وتأديب النفسيه االحتياجات كتاب 3
 

 

 إجمالي  9س 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س

2.5 2.5 4 3 3 3 3 2 2 25 

                    

 2 /     الدرجة : 

 2 /      الدرجة : 

 -:الحياتية السلوكياتقائمه 

  عليه الكذب (1

 التدليل (2

  أمامه الكذب (3

 التردد (4

  تكذيبه (5

  بقسوة العقاب (6

  الطفل صداقة (7

 السوء األصدقاء (8
 الثقه (9

 النصيحه (10

 للكذب ضطرارها (22

 -:الخاطئ التصرف دوافع

 االنتباه لفت (1

 السيطرة (2

 الغيظ (3

 )المسكنه( مسكين انا (4

 التدليل (5

 الثقه (6

 النصيحه (7

 التحفيز (8
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 -:  دفاعيات: ا بعسا
 -الصحيحة : االجابة او االجاباتاسئلة حول التشكيك بالقيامة اختار 

باكرا جدا( غير  -فجر االحد  - اعتراض المشككون باختالف االزمنة بين احداث القيامة طبقا لالناجيل )والظالم باقي (1

 صحيح ألن

 ت زيارة واحدة بل عدة زيارات في اوقات مختلفةهي ليس (أ 

 يفتقر الكتاب المقدس الي الدقة  (ب 

 يمكن تسمية نفس الوقت و وصفه بأكثر من طريقة طالما لم نذكر ساعة محددة في التوقيت (ج 

 تحدث فعليا مقد تكون القيامة حدثت او ل (د 

 

 وجود القبر الفارغ (2

 دليل علي قيامة المسيح (أ 

 جسد سرق بواسطة التالميذدليل علي انه قد يكون ال (ب 

 دليل علي  عدم قدرة الحراس الرومان علي حراسة القبر (ج 

 

 وجود االكفان و المنديل موضوع دليل علي قيامة المسيح الن (3

 لو كان التالميذ سرقوه  لما نزعوا االكفان (أ 

 ال يمكن خروج الجسد من االكفان مع االلتصاق بالحنوط بدون وجود قوة القيامة (ب 

 تركها كي ال تعيق حركتهسارق االكفان  (ج 

 لم يوجد في القبر اكفان طبقا لرواية االناجيل (د 

 

 من دحرج الحجر؟ (4

 السيد المسيح بقوة قيامته (أ 

 مالكا دحرج الحجر (ب 

 للكشف عن القبر هالحراس دحرجو (ج 

 النسوة (د 

 

 كالم الحراس الذي اذاعوه ان الجسد سرقه التالميذ هو (5

 كالم واقعي هم عاينوه (أ 

 ة اليهوداكاذيب امالها عليهم كهن (ب 

 كيف يقولون انهم نيام و كيف يقدر التالميذ علي مغافلتهم ودحرجة الحجر والسرقة/هي في حد ذاتها دليل علي كذبهم (ج 

 هي حقيقة يؤكدها وجود االكفان (د 
 

 اكد بولس الرسول علي اهمية القيامة في المسيحية بقوله (6

 ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين هاهنا (أ 

 قد قام فباطل ايمانكم و باطلة كرازتنا ان لم يكن المسيح (ب 

 ليس لي ذهب و فضة لكن باسم يسوع المسيح قم وامشي (ج 

 ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم هللا ايضا معه (د 
 

قات وازمنة تعتبر الظهورات المتعددة للمسيح بعد القيامة دليل علي  صحة الخبر النه ال يمكن خداع اكثر من شخص في او (7

 مختلفة من هذة الظهورات بحسب االنجيل

 ظهر لبطرس (أ 

 ظهر للتالميذ مجتمعين (ب 

 ظهر الكثر من خمسمائة اخ دفعة واحدة (ج 

 ظهر لبولس الرسول (د 
 

 يقول المشككون بتناقض رواية الظهور للمجدلية بانة قال لها ال تلمسيني و سمح لهم بلمس قدمية و للرد نقول (8

 وهذا كان من خيالها النها كانت تحب السيد هو لم يظهر للمجدلية اساسا (أ 

 هما ظهوران مختلفان سمح لها في اول مرة و لم يسمح لها في الثانية (ب 

 كان الظهور في حضور بطرس و يوحنا و لم يسمح لها بلمسه (ج 

 11 /        الدرجة :   
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 قيامة االساليب التالية الثبات انه قام بجسد حقيقي  الاستخدم السيد المسيح في  (9

 سمح لهم بلمسه و طلب ذلك (أ 

 انتهر بطرس و قال له اذهب عني يا شيطان (ب 

 اكل معهم (ج 

 رافقهم في رحلة طويلة و كسر امامهم الخبز                    (د 

 

 نحن نعتبر تحول التالميذ من خائفين مختبئين في العلية الي مبشرين استشهدوا من اجل المسيح دليل علي القيامة النه (10

 خاطئهالمقولة  هال هذ (أ 

 لموت من اجل اكذوبة صنعها و يصدقها لدرجة انه يموت من اجلهااليوجد من يضع نفسة ل (ب 

 التحول الجذري من حالة الضعف الي حالة القوة يشير لقوة علوية معهم و الي  صدق ما يبشرون به (ج 

 

 من دالئل ان السيد المسيح قام بجسد ممجد في احداث القيامة ما يلي: (11

 الظهور و االختفاء المفاجيء للتالميذ (أ 

 االبواب المغلقة الدخول من (ب 

 الصعود الي السماء ضد قوانين الجاذبية امام اعين التالميذ (ج 

 ه ولم يأكل معهمانه لم يسمح لهم بلمس (د 
 

 مسلسل 2تصنيف 1تصنيف المولف المراجع م

    موسى االنبا نيافة  القيامة براهين 1

    مليكه حبيب يوسف & يوسف حبيب  المسيح السيد قيامة 2
 

 

 " الرسول بولس القديس – الجهاد رسول األمم كارز"  قديس سيرة   :   قديسينثامنا : ال

 -: أكمل ما يلى   -السؤال األول :

م في مدينة  6حوالي سنة  .........................من أبوين يهوديين من سبط  ............................ومعناه ولد شاول  (1

 ......................في زمن االمبراطور  ىبآسيا الصغر .........................مقاطعة  التي تقع في ......................

 قيصر 

   ........................وعن طريقها صار له مركز مرموق بجميع أراضي الدولة  ..........................تمتع بالرعوية  (2

على يد  .........................حيث تلقى تعليمه الديني في  ....................متعصبا  فقد كان أبوه  ...................نشأ  (3

 أعظم معلمي اليهود .............................

 .....................................وذلك حسب تقليد  ............................تعلم مهنة صناعة  (4

ظنا  منه  ................................ألي تغيير في العقيدة اليهودية . فقد كان راضيا  بقتل ونظرا  لتعصبه الشديد ومحاربته  (5

 والناموس .يؤدي خدمة هلل  هأن
 

م بثالث رحالت تبشيرية كبيرة ،  67م الى وقت استشهاده سنة  40قام بولس الرسول في الفترة من سنة      -: السؤال الثاني

 ية فيما يلي :أختر األجابة الصحيح

 م(. 50 – 45الرحلة التبشيرية األولى ) سنة  (1

 بدأت الرحلة من أورشليم وأنتهت في انطاكية  (أ 

 بدأت الرحلة من انطاكية وانتهت في انطاكية  (ب 

 بدأت الرحلة من بيسيدية وانتهت في اورشليم  (ج 

 يم وتنتهي في دمشق.لعادة ما كانت تبدأ من اورش (د 
 

 األولى:ل في رحلته ومرافقو بولس الرس (2

 أكيال وبريسكيال (أ 

 سيال وتيموثاوس  (ب 

 برنابا ومرقس  (ج 

 ثاوفيلس  (د 

 7 /       الدرجة :   

 4 /       الدرجة :   
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 ما لم يقوم به بولس الرسول في رحلته األولي: (3

 ايمان والي قبرص سرجيوس بولس  (أ 

 دعوة وايمان ليديا بائعة األرجوان (ب 

 شفاء الرجل المقعد من بطن أمه (ج 

 توبيخ ومعاقبة عليم الساحر  (د 

 

 م ( 54 –م  51الرحلة التبشرية الثانية )سنة  (4

 بدأت الرحلة من أورشليم وأنتهت في أورشليم  (أ 

 بدأت الرحلة من أنطاكية وانتهت في انطاكية  (ب 

 بدأت الرحلة من قيصرية وانتهت في روما  (ج 

 بدأت الرحلة في دمشق حيث أهتدي للمسيحية هناك (د 

 

 ل في رحلته الثانية:ومرافقو بولس الرس (5

 سيال وتيموثاوس  (أ 

 أكيال وبريسكيال (ب 

 ومرقس برنابا  (ج 

 كريسبس (د 

 

 من أهم احداث الرحلة الثانية : (6

 الكرازة باألنجيل في فيلبي (أ 

 دعوته للكرازة في مكدونية  (ب 

 اقامة شاب من الموت بعد سقوطة من الطابق الثالث. (ج 

 .ايمان كل من ديوناسيوس االريوباغي ودامرس (د 

 

 م (58 –م 54الرحلة التبشيرية الثالثة ) سنة  (7

 هت في أفسسبدأت الرحلة من انطاكية وانت (أ 

 بدأت الرحلة من أفسس وأنتهت في انطاكية (ب 

 بدأت الرحلة من أنطاكية وأنتهت في انطاكية (ج 

 بدأت الرحلة من أفسس وانتهت في أورشليم (د 
 

 أهم أحداث الرحلة الثالثة : (8

 زيارة مدن آسيا الصغرى غالطية وفريجية  (أ 

 اقامة أفتيخوس من الموت (ب 

 مقاومة بدعة أريوس  (ج 

 بطن أمه  شفاء الرجل المقعد من (د 
 

 

  - :  اختر االجابة الصحيحة مع ذكر الشاهد الذي يؤكد هذه االجابة           -السؤال الثالث :

 ) من قائل هذه العبارة(. "ايها الرجال أنتم تعلمون أنه سعتنا انما هي هذه الصناعة" (1

 أرسطوس (أ 

 ديمتريوس  (ب 

 بولس الرسول (ج 
 

 سول.بها بولس الررما هي هذه الصناعة التي كان يحا (2

 ل الفضية الرطاميس صياغة الهياك (أ 

 صناعة الخيام التي كان يحتكرها  (ب 

 بناء المعابد لآللهة االغريقية  (ج 

 

 

 5 /       الدرجة :   
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 ل وشيوخ الكنيسة القديس بولس الرسول بعد وصوله الى أورشليم أن :ونصح يعقوب الرس (3

 يخبر الجميع بما فعله هللا معه وعمل الروح القدس في انجاح الكرازة  (أ 

 حسب الناموسهر هو والرجال الذين عليهم نذر يحلق رأسه ويتط (ب 

 ال يظهر نفسه لليهود في اورشليم  (ج 

 

 أهاج اليهود الشعب ضد بولس بحجة أنه : (4

 ضد الشعب والناموس يعلم الجميع  (أ 

 يدعو الى عصيان االحتالل الروماني  (ب 

 لم يفي نذره حسب الناموس (ج 

 

 منه أنه : وعليه، فقد قبض عليه قائد الكتيبة وأخذه الى المعسكر ظنا   (5

 رجل يهودي منشق يستوجب القتل حسب طلب رؤساء الكهنة  (أ 

 الذي تسبب في فتنة المصري  (ب 

 منشق روماني يقاوم االحتالل الروماني لليهودية  (ج 
 

 ؟مع ذكر الشاهد الذي يدل على ذلك ؟تعرض بولس الرسول الى ثالث محاكمات، ما هي        -الرابع :السؤال 

 الشاهد  محاكماتال م

1   

2   

3   

 أكتب آية واحدة تدل علي ما يلي مع ذكر الشاهد:     -السؤال الخامس :

 الشاهد اآلية الصفة م

   طاعته  1

   اتضاعه  2

   ايمانة  3

   شجاعته  4

 

 مسلسل 2تصنيف 1تصنيف المولف المراجع م

     الكتاب المقدس 1

    انساألنبا يو الكنيسه المسيحيه في عصر الرسل 2

  1 13 بالمكتبه األستعاريه سير وشخصيه واعمال القديس بولس 3
 

 إجمالي درجات (5سؤال ) (4سؤال ) (3سؤال ) (2سؤال ) (1سؤال )

7 4 5 3 4 23 

      
 

 4 /       الدرجة :   

 3 /       ة :   الدرج

 5 /       الدرجة :   
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  مزمور في تأمل: تاسعا 
 .فيه قلبك لمس الذي وما ، فيه الشخصي تأملك وأكتب المزامير هذه أحد أختر
 خارجية أوراق أي أرفاق عدم مراعاة مع ، فقط لإلجابة المخصص المكان في التأمل يكون أن على فقط واحد مورمز محبة رجاء

 16 مزمور  به ةقوالث هللا الى االلتجاء 

 42 مزمور  الرب بيت الى االشتياق وصف 

 118 - 117 - 113 - 111 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103:  مزامير    الحمد مزامير  

 الغروب صالة مزامير   المصاعد مزامير  

 150 - 149 - 148 - 147 - 146 - 145:  مزامير    التسبيح مزامير . 
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 5/         الدرجة :   
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 ابقة الكلمات المتقاطعة : مسا عاشر
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 م

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

 م أفقى م رأسى

 1   أحد الوالدين –بسبب جسد موسى حاجج الشيطان  1   قدم له ابراهيم عشر الغنيمة بعد كسرة الملوك

 2 والدة كل من محلون وكليون )معكوسة( –للتعريف  2  " الخطة العسكرية الصطياد الدبابات " مبعثرة

 3    وز –حرف موسيقى  –اسم آخر لمعلمنا بطرس  3  جنسوه )مبعثرة(  –أهاب " مبعثرة " 

جليزية اآلن باالن –لقب من أخذت مشورته بدال من اخيتوفل 

 ( )معكوسة
4 

الشخص الذى طلب جسد يسوع من بيالطس بعد الصلب 

 )معكوسة(
4 

 5 من أسفار العهد القديم )معكوسة( –فى الذراع  –وثيقة  5  للتفسير –دار 

 6 ( فى الذراع ) معكوسة –يقنط " مبعثرة " 
امرأة كانت تخدم الرب من أموالها وزوجها كان وكيال 

 ( لهيرودس )معكوسة
6 

 7 اسم أطلق على سليمان عند والدته ) معكوسة( –أرشده  7  " نحاكى " مبعثرة –تجدها فى بمفيلية 

 8   " تجدها فى " أشرقت –لقب أحد التالميذ  8 ( شخص أقامه معلمنا بولس من األموات ) معكوسة

 9   " زراعية " مبعثرةمن المحاصيل ال –رمز جبرى  9   صاحب المزامير -( اسم آخر لمرقس الرسول )معكوسة

 10 من األسباط ) معكوسة( –امرأة كانت تخدم الرب من أموالها  10  احدى الكنائس التى كتب لها معلمنا يوحنا سفر الرؤيا

 

 األجمالى
 أوال ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا سابعا ثامنا تاسعا عاشرا

 عهد جديد عهد قديم تاريخ عقيدة طقس تربيه دفاعيات قديس مزمور متقاطعة

208 10 5 23 11 25 32 23 18 36 25 

           
 

 10/         الدرجة :   


