اسفار الحكمة ( االمثال – الجامعة – نشيد االنشاد – حكمة سليمان – يشوع ابن سيراخ )

اوال سفر االمثال
اختر االجابة الصحيحة
 -1لمعرفة حكمة وادب الدراك اقوال الفهم ( ام  ) 2 :1المقصود بالحكمة هنا
أ -ذكاء االنسان ومهاراته

ب -الحكمة االلهية التي يعطيها هللا

ج -حكمة ارضية

 -2فى ( ام  ) 5-4 :1نفهم منها ان سفر االمثال الذي هو بوحي من هللا نافع لـــ
أ -الجهال والشباب

ب -الحكماء

ج -كالهما

 -3هللا يعطي زمانا وفرصة للتوبة اذا اضاعها االنسان ال يستجيب له هللا ونفهم ذلك من
أ -ام 22 :1

ب -ام 28 :1

ج -ام 33: 1

 ( -4ام  ) 9-8 :1هى من الوصايا العشر وهو
أ -طاعة الوالدين واكرامهم

ب -قدس يوم الرب

ج -حب الرب الهك

 ( -5ام  ) 22-10 :2توضح لنا ان من عنده حكمة تهديه للطريق السليم امام الخداعات التى
يتعرض لها مثل
أ -خداع االشرار

ب -خداع المرأة االجنبية

ج -كالهما

-6هى تاج لبعلها
أ -المرأة الفاضلة

ج -المرأة الجميلة

ب -المرأة الذكية

 -7تبني المرأة بيتها بـــ
أ -الحكمة

ج -تسلطها

ب -قوة شخصيتها

 -8من يترنح بهما فليس بحكيم
ب -الخصام والغضب

أ -االدانة والنميمة

ج -الخمر والمسكر

 -9حكيم القلب يدعى
أ -فهيما

ج -منيرا

ب -حكيما

 -10كالهما مكرهة للرب
أ -مبرىء المذنب ومبرىء البرىء

ب -مبرىء المذنب ومذنب البرىء

ج -مذنب المذنب ومذنب البرىء

 -11اطرد المستهزىء فيخرج ------------ويبطل النزاع والخزي
أ -الشر

ب -الخصام

ج -التكاسل

 -12بالحكمة يبنى البيت و ----------------يثبت
ب -بالمعرفة

أ -بالفهم

ج -بالعلم

 -13من يسد اذنيه عن صراخ  ----------فهو ايضا يصرخ وال يستجاب
ب -المسكين

أ -المظلوم

ج -البائس

 -14امينة هى جروح المحب وغاشة هى قبالت
أ -الجاهل

ب -االحمق

ج -العدو

 -15المستعجل الى الغنى
أ -يغتني

ب -يفتقر

ضع عالمة صح ام خطأ

 -16المرأة الفاضلة سراجها ال ينطفىء فى الليل

 -17عصر الغضب يخرج خصاما

 -18العصا والتوبيخ يعطيان حكمة

ج -ال يبرأ

 -19التوبيخ الظاهر خير من الحب الظاهر
 -20النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الجائعة كل حلو مر
 -21الكسالن اوفر حكمة فى عين الناس من السبعة المجيبيين بعقل
 -22من له الحكمة والفهم يشبه من بنى بيته على الصخر ويزينه بالكنوز
 -23ال تمل اذنك الى كالم الحكماء بل وجه قلبك الى معرفة هللا
 -24اذا رفض الرب طرق انسان جعل اعداءه ايضا يسالمونه
 -25من يرحم الفقير يقرض الرب
 -26لقمة يابسة ومعها سالمة خير من قصر مآلن ذبائح مع خصام
 -27االبن المستهزىء يقبل تأديب ابيه
 -28من يتكل عل غناه يزهو كالورق
 -29الشرير تأخذه اثامه وبحبال خطيته يمسك
 -30ال تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا

ثانيا سفر الجامعة
ضع عالمة صح ام خطأ
 -1سليمان هو اول من بنى بيتا هلل ولنه عاد فانحرف الى العبادة الوثنية ويؤخذ هذا السفر دليل
)
(
على توبة سليمان
 -2سليمان فى هذا السفر يحكي خبراته كخاطىء تائب لذلك ال نأخذ بعض ايات قالها فى فترة
)
(
خطاياه لنجربها على انفسنا

 -3نري سليمان فى سفر االمثال فى قمة حكمته وسفر النشيد فى قمة محبته اما سفر الجامعة
)
(
فى قمة توبته
 -4يجد االنسان الروحي فى هذا السفر تمهيدا حقيقيا للسلوك فى الطريق الملوكي ويجد فى
)
(
العالم لمسات حب هلل وعنايته
 -5ان كان سفر الجامعة قد ركز على تاكيد بطالن العالم بكل ملذاته فانه فى نفس الوقت
)
(
يوضح ان كل ما صنعه هللا حسن ورائع

اكمل
 -6رأيت كل االعمال التى عملت تحت الشمس فاذا _________________
 -7ثم التفت انا الى كل اعمالي التى عملتها يداي والى التعب الذي تعبته فى عمله
_____________________________
 -8الحكيم ______________ اما الجاهل __________________
 -9لكل شىء _______ ولكل امر تحت السماوات _________
 -10الصيت خير من _______________ ويوم الممات خير ____________
 -11ال تسرع بروحك الى الغضب الن الغضب يستقر فى __________________
 -12الن االنسان ايضا ال يعرف وقته كاالسماك التى تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التى
تؤخذ بالشرك كذلك __________________________
 -13ارم خبزك على ____________ فانك تجده بعد ايام كثيرة
 -14اذكر خالقك فى __________قبل ان تاتي __________________
 -15ال تنذر خير ________________________

ثالثا سفر نشيد االنشاد
اكمل ما يأتي
 -1اجذبني وراءك فنجري _________________نبتهج ونفرح بك نذكر حبك اكثر من
________ بالحق يحبونك
 -2اجعلني كخاتم _______ كخاتم _________ الن المحبة قوية ________ الغيرة
قاسية كالهاوية لهيبها _____________
 -3قلت اني اصعد الى _______ وامسك بعذوقها وتكون ثدياك __________ ورائحة
انفك _______________
 -4من هى المشرقة مثل __________ جميلة ________ طاهرة _______ مرهبة
_____________
 -5عيناه ___________ على مجاري المياه مغسولتان باللبن ________ فى وقبيهما
 -6اسنانك _______ الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة _______ وليس فيهن عقيم
اذكر ما يشير اليه كل من
 -7الخمر

----------------------------------

 -8ابيض واحمر

------------------------------------------------------------

 -9االمطار

-------------------------------

 -10الزبيب

-------------------------------

 -11لبنان

------------------------------------

 -12التفاح

-----------------------------------------

 -13السوسن

-----------------------------

 -14الظبي

----------------------------------

 -15الشتاء

------------------------------------

اختر االجابة الصحيحة
 -16الشمس قد لوحتني يقصد بالشمس
أ -الحرارة

ب -التجارب

ج -الضوء

 -17اللبان يرمز الى
أ -الصلوات

ب -التجارب والضيقات

ج -االم المسيح

 -18عيناه كالحمام يشير لـــ
أ -الوداعة والبساطة

ب -الغذاء الروحي

ج -البتولية

 -19حلقه حالوه اشارة لـــ
أ -التعاليم النقية

ب -شرب الخمر

ج -بياض االسنان

 -20االخت الصغيرة تمثل
أ -المؤمنين

ب -االمم

ج -االثنين معا

رابعا سفر حكمة سليمان
ضع عالمة صح ام خطأ
 -1اقتبست صالة الحجاب للقداس الكيرلسي ما ورد فى ( حك  ) 27 : 11اعطني روحك
)
(
القدوس الناري
 -2قدم لنا السفر رموزا ل لسيح المسيح منها اضطهاد االشرار للبار كرمز الضطهاد اليهود
)
(
للسيد المسيح البار
 -3يدعو السفر الوثنيين التخلي عن العبادة الوثنية ورجاساتها التي تحمل طياتها الجهل
)
(
والحماقة والشر

 -4ابرز العقائد التى اهتم بها هذا السفر عقيدة الخلود فكثيرا ما يكرر السفر ان مصير االبرار
)
(
هو الخلود
 -5الموضوع الرئيسي لسفر الجامعة هو تثقيف الشاب ليحيا تقيا غير مستعبد لملذات العالم اما
بالنسبة لسفر الحكمة فهو مقدم للحكام او للبالغين كى يعيشوا بروح الحكمة السماوية اتقياء
)
(
ومقدسين للرب
 -6هذا السفر يحمل الكثير من روح وافكار اسفار العهد الجديد

)

(

 -7اقتبست صالة الصلح فى القداس الباسيلي من السفر ما ورد فى االصحاح  2حك 24-3
)
(
 -8اقتبست صالة باكرمن ( حك  ) 28 : 16سبقت عيناي وقت السحر التلو فى جميع اقوالك
)
(
 -9فى قراءات البصخة المقدسة تقرأ فصول من سفر الحكمة وهي
الساعة السادسة من اثنين البصخة والساعة الحادية عشر من ليلة االربعاء وباكر الجمعة
)
(
العظيمة
 -10فى قسمة القديس ابيفانيوس عن الحكمة والتي تستخدمها الكنيسة خاصة فى فترة صوم
الميالد جائت القسمة تلخص كل السفر من صرخات قلب عميقة للتمتع بالسيد المسيح الحكمة
(

)

 -11لعل من اروع ما سجله لنا هذا السفر تفسيره لالحداث خاصة سفر الخروج كيف يستخدم
هللا الطبيعة لتخدم خطته الجل حث االشرار على التوبة وتقديم مساندة لكنيسته المقدسة وسط
)
(
الضيق

اختر االجابة الصحيحة
 -12سليمان ليس من طبيعة خاصة انما هو انسان كسائر البشر ما تمتع به يمكن ان يتمتع به
كل انسان جاد فى طلب الحكمة
أ -حك 6-1 : 7

ب -حك 8-2 :8

ج -حك 18-12 :7

 -13سر قوة سليمان هو تركيز انظاره على الحكمة العلوية صلى فنال الحكمة والغنى
ب -حك 12-8 :7

أ -حك 4-1 :17

ج -حك 14-6 :11

 -14تحقق سليمان ان الحكمة هبة الهية
ب -حك 16-9 :8

أ -حك 21-17 :8

ج -حك 8-1 : 8

اكمل
 -15فانه ان كان الصديق ابن هللا فهو _______________ من ايدي مقاوميه
 -16وان كانت الفطنة هى التي تعمل فمن احكم منها فى _____________
 -17لكنك ترحم الجميع ___________ وتتغاضى عن خطايا الناس لكي _______ا
 -18وبعد تأديب يسير _____________الن هللا امتحنهم فوجدهم اهال له
 -19يلبس البر _______ وحكم الحق _________ ويتخذ القداسة ترسا ال يقهر
 -20تقدر على كل شىء وهى واحدة وتجدد كل شىء وهى ثابته فى ذاتها وفى كل جيل تحل
فى النفوس القديسة فتنشىء احباء هلل وانبياء الن هللا ________________

خامسا سفر يشوع ابن سيراخ
اختر االجابة الصحيحة
 -1كيف يمكنك ان تحافظ على سرك
أ -سرك ال تعطه لالحمق

ب -سرك ال تعطه الى انسان

ج -كل ما سبق صحيح

 -2لماذا ال يجب مجاملة المنافقين
أ -الن هللا ال يقبلهم

ب -النهم سيذهبون للجحيم

ج -كل ما سبق صحيح

 -3كيف وصف يشوع ابن سيراخ االنسان المتكبر
أ -كالطائر الذي يجمع البيض من اعشاش الطيور االخرى
ج -كل ما سبق صحيح

ب -كراصد يراقب السقوط محوال الخير الى الشر

 -4نتيجة ادمان سكر الخمر هي
أ -االنبساط وابتهاج القلب وسرور النفس

ب -صحة للنفس والجسد

ج -تفقد صحتك ومالك ويهزأ الناس بك وتحول االقوياء الى ضعفاء

 -5متى تكون كثرة االوالد غير مفرحة لصاحبها
أ -اذا االبناء اشرار ليس لهم نصيب فى ملكوت السموات
ب -اذا لم تكن فيهم مخافة الرب

ج -كل ما سبق صحيح

اكمل
 -6اصل الحكمة ______________وفروعها طول االيام وفروعها طول االيام
 -7يا بني ان رغبت فى الحكمة ____________ فيهبها لك الرب
 -8ان المتقين للرب ___________ والمحبين له ___________
 -9ال تكن يداك مبسوطة __________ مقبوضة ___________
 -10ال احد اكثر اثما ممن _______الن ذاك يجعل نفسه ايضا سلعة وقد اطرح احشاءه مدة
حياته
 -11ال تهمل ___________ فأنهم تعلموا من ابائهم

 -12ال تشاور ___________ فانه ال يستطيع كتمان الكالم
 -13فى وقت الشبع __________ وفى ايام الغنى _____________
 -14االنسان الذي يكتم ______ خير من االنسان الذي يكتم ____________
 ____________ -15كالهما رجس والرجل الخاطىء متمسك بهما
 -16اذا جعلوك رئيسا فال تتكبر بل _______________
 -17االنسان العاقل _____________ والشريعة امينة له
 -18يا بني ال تعش عيشة االستعطاء فان _____________
 -19لنمدح الرجال النجباء _________فيهم انشأ الرب مجدا كثيرا وابدى عظمته منذ
الدهر
 -20اعملوا عملكم ___________ فيؤتيكم ثوابكم فى اوانه

ضع عالمة صح ام خطأ
 -21حدثنا سفر يشوع ابن سيراخ عن وصية هامة عن الوصايا العشر وهي اكرم اباك وامك
)
(
 -22حكمة هللا من خلق االنسان لكي يمجد هللا ويراه خالل خليقته

(

)

 -23ال تقوم السعادة على تكوين صداقات مع اثرياء انما تصدر عن السالم الداخلي والفرح
)
(
الروحي
 -24ذو اللسانين هو من يتكلم مع كل شخص بكالم  -يقول لكالهما ان موقفه سليم (

)

 -25الوصايا التى اعطاها القديس يشوع لمعاملة العبيد ان يحسب العبيد كنفسه ويعاملهم كأخوة
)
(
وال يتركه جائعا والعمل باعتدال

