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 بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين

 أوالً: أختار االجابة الصحيحة من بين االقواس

 (غالطيه رسالة)

 كاتب الرساله إلى أهل غالطيه هو ؟ -1

 بطرس الرسول -ج  بولس الرسول -ب  يعقوب الرسول -أ

 

 تميز أهل غالطيه بـ . -2

 العنف والقوة -ج  طول القامه  -ب   الهدوء -أ

 

 نعطى دائما المجد والشكر هلل لـ . -3

 .حاضرالحفظنا من شرور العالم يالنه  -ب  نعمه الفداء والتبنى  -أ

 كل ما سبق  -ج

 

 :المقصود باالنجيل االخر  7: 1غال في  -4

 االسفار القانونيه الثانيه -ب  كتبه شخص واحد -أ

 الكذبه(لمعلمين ام اليع)اى تاخرى مختلفه  بشارة -ج

 

 المقصود بها 8: 1السماء" المذكوره فى غالطيه "مالك من  -5

 المالك ميخائيل  -ب  ير شكله الى شبه مالك نورالشيطان الذي يغ -أ

 المالك غبلاير  -ج

 

 استخدام بولس لسلطان الحل والربط كان بهدف  9، 8: 1غال -6

 التسلط -ج  البنيان  -ب   االنتماء  -أ

 

ً عندما تقابل  -7 ً  رأيا  يك ال تقاطعه لكي لرأ مخالفا

  معا   االثنان -ج حد ا من كلنتعلم  -ب  تزداد حكمه من هللا  -أ

 

 انطلق الى الصحراء العربيه في خلوه مدتها بولس وإعتمد  آمنعندما  -8

 خمس سنوات -ج  ثالث سنين  -ب   سنتين  -أ
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 لـ لصحراء لالسيد المسيح للخدمه ذهب  بولس دعوة قبلعندما  -9

 طلب مشوره هللا  -ب الصاله و الخلوه و دراسه نبوات عن المسيح  -أ

 كل ما سبق -ج

 

 انه بحجة شكك البعض في رسوليه بولس وذلك  -10

لم يعاين وكان يبشر االمم  -ب   الكنيسه  يضطهد كان قبال   -أ

 كل ما سبق -ج  المسيح على االرض 

 

 مع تقابل كليم وهناإلورشومنها بولس الرسول في الصحراء ذهب الى دمشق  خلوةبعد  -11

 بطرس ويوحنا  -ج  يوحنا ويعقوب  -ب  بطرس ويعقوب  -أ

 

 ؟يتمجد هللا فينا ل ألجل .......هل نصلي  -12

 ن معا  االثنا -ج  خرين اآلوبه ت -ب  خالص نفسي  -أ

  

  سنةكانت زياره بولس االولى الى اورشليم بعد دعوته  -13

  م42 -ج    م38 -ب    م20 -أ

 

 هي  ماألمقبول  جهةلكنيسه االولى في القوانين الرسوليه من ل تاريخية اقدم وثيقه -14

 مجمع اورشليم -ج  مجمع افسس  -ب  مجمع القسطنطينيه  -أ

 

 (:بالمدخلين)المقصود  4: 2غال  -15

  ن معا  االثنا -ج يمان لإل ا  الداخلين حديث -ب  الحنطهع وسط وزرالمالزوان  -أ

 

 هماعمده الكنيسه  9: 2غال  -16

و بولس وسيال  -ج يوحنا  بطرس وتيطس و  -ب بطرس و يوحنا و يعقوب  -أ

 تيطس

 

 هو 9: 2غال  فىالشركه  بيمينالمقصود  -17

 ن معا  ااالثن -ج المصافحه باليد اليمنى  -ب المشاركه في خدمه واحده  -أ

 

 على  فى التبشير سكان تركيز بول -18

االمم و اليهود  -ج   هودالي -ب   االمم  -أ

 بينهمالساكنين 
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  ين يتميالغالط خالص -19

 بالختان -ج  بااليمان -ب   بالناموس -أ

 

 بعد عماد الغالطيون تمسكوا  -20

 الختان -ج  بااليمان -ب   بالناموس -أ

 

 .......... ""ايها الغالطيون االغبياء من رقاكم حتى ال تذعنوا -21

 لاليمان -ج  للناموس -ب   للحق -أ

 

 "ان هللا ........ يبرر االمم" -22

 بالحق -ج  بالناموس -ب   بااليمان -أ

 

 يمان ......... مع ابراهيم المؤمن"الذين هم من اال" -23

  يدانون -ج  يتباركون -ب   يخلصون -أ

 

 "المسيح افتدانا من ........ الناموس" -24

 عثره -ج   بركة -ب   لعنه -أ

 

 التبرير بااليمان  ..... وليس بأعمال الناموس  -25

  معا   االثنان -ج   لألمم -ب   لليهود -أ

 

 ....... سبب ب بولسعلى  ينيطقلب الغالأن -26

 االثنان معا   -ج  صراحته معهم -ب   توبيخهم -أ

 

 .......... يتبعوهم في لين للغالط ممحبته هيظهر المعلمون الكذب -27

 كل ما سبق -ج  سلوكهم -ب    مليمهاتع -أ

 

 الغالطين ويحاول ارجاعهم لاليمان السليم  .بولس .....يحتمل  -28

 ال شئ مما سبق -ج  تشجيع -ب   تقلبات  -أ

 

 الجسديه  الناموسفرائض بون يحيليهود الذين لولد حسب الجسد و يرمز  -29

 ابراهيم -ج  ق اسح -ب   اسماعيل  -أ
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 ( عينات من الخطايا عددها  5وضح بولس ) فى غال  -30

 19 -ج   17 -ب   14 -أ

 

 االعمال التى تشبع شهوة الجسدمن  -31

 كل ما سبق -ج  عهارة ودعارة -ب   ونجاسه زنا -أ

 

 خطايا إشباع شهوات الجسد عددها -32

 17 -ج   9 -ب    6  -أ

 

 حدد الرسول عمالن ضدد هللا هما (5)فى غال  -33

 كل ما سبق -ج  السحر -ب   عبادة االوثان -أ

 

 المقصود بعبادة االوثان  -34

 كل ما سبق -ج  محبة المال -ب  السجود لالصنام  -أ

 

 خرين من خطايا االعمال ضدد اآل -35

 سحر -ج   بطر -ب   خصام -أ

 

 الى  (5)قسم بولس ثمار الروح فى غال  -36

 ثمار 9 -ج  ثمار 5 -ب   ثمار 3 -أ

 

 عالمة الوالدة من فوق هى  -37

 المعمودية -ج   محبة -ب   طول االناة -أ

 

 يب لذا يجب علينا ان نترك ترك المسيح كل شئ من أجلنا على الصل -38

 كل ما سبق -ج الصالة لسماع صوته -ب  راحتنا ورغباتنا المادية -أ

 

 

ً في الحريه التي  اثبتوا" -39   "ديهير العبوبن قد حررنا المسيح بها وال ....... ايضا

  تسقطوا -ج  ترتبكوا  -ب   ترتبطوا -أ
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ً  المسيحم ال ينفعكم اختتنت ان -40   ىعنت شيئا

 لنوال الخالص  الختانالمسيح مع االيمان ب -ب اهميه الختان لنوال الخالص  -أ

  لختانخالص دون الحاجه لوالالنعمه  لنوالالمسيح فيه الكفايه أن ؤمن بن -ج

 

 

  فييظهر " االيمان العامل بالمحبه " -41

 يحكالهما صح -ج   محبهاعمال  -ب  اعمال الرحمه  -أ

 

 الحريه في المفهوم المسيحي  -42

  الروح والجسد  لشهواتطالق العنان إلالحريه -أ

 هما صحيح كال -ج  بالمحبه  ريناالخ الحريه هي خدمه -ب

 

  "الفاعل مستحق اجرته"اذكر االيه التي تدل على ان  -43

 (9: 3غل ) -ج  (7: 5غال ) -ب   (6: 6)ل غ-أ

 

 ........ نسان الروحي حتى يظهر لإلعمل الخير فرصه  -44

 في السماء  زانكه ل يكنز ىلك -ب  خرين محبته هلل ولال -أ

 كل ما سبق  -ج

 

 :لنوال الخالص يجب  -45

 المعموديه بالطبيعه فقط  جرنفي  نتجددان  -أ

 االيمان بالمسيح المخلص ونوال المعموديه  -ب

 كل منهما صحيح -ج

 

 اما ......... الروح فهى محبه وفرح وسالم  -46

 أثمار -ج  ثمار -ب   ثمر -أ

 

 (بىرسالة فيل)

 

 ........كاتب الرساله هو  -47

 بولس الرسول -ج    سيال -ب    تيموثاوس -أ
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 :الغرض الذي من اجله كتبت هذه الرساله هو  -48

 كالهما صحيح -ج  بالوحدانيةاالهتمام  -ب  للفرح  الدعوة -أ

 

 .......هو  فيلبىفي  للتبشيرفي ذهاب بولس  السبب -49

 دوني المكالرجل  رؤيةطاعه هللا لتنفيذ  -أ

  امسةوشم اقفهرسمه اسل -ج     عليهالقبض  -ب

 

ما جاء في كبولس ان هللا سوف يثبتهم فيها  ويثق لبىهل فيألالتي اعطاها هللا  لةالفضي -50

 هي ( 6: 1)فى

  طول األناة فضيلة -ج العطاء  فضيلة -ب  الغرباء  اضافة فضيلة -أ

 

 هو ( 11: 1)فىالذي يقصد به بولس كما جاء في  البرمر ث -51

  المحبة -ج  الصالحةاالعمال  -ب   السالم  -أ

 

  اآليه؟ هذهب بولسما الذي يقصده ( 12: 1)فىالى تقدم االنجيل امورى قد آلت أكثر ن إ -52

 ما معه من مال ادى الى تقدم الكرازة يقصد ان  -أ

 قصد ان جنسيته الرومانيه ساعدته فى الكرازة ي -ب

 فى رومية  الكرازةم تقد فى ا  يقصد ان سجنه كان سبب -ج

 

 التي ذكرها بولس في االصحاح االول  اطئةالخ الكرازةما هي  -53

 حسد وغيره من بولس  المملؤة الكرازة -أ

 كالهما صحيح  -ج  ناني األالمنفعه الشخصيه والطموح  كرازة -ب

 

 (17: 1)فىاالنجيل  لحمايةفهم من قول بولس انه موضوع تماذا  -54

 بولس معين من رؤساء الكهنه لنشر االنجيل  -ب بولس معين من هللا لنشر االنجيل  -أ

 لنشر االنجيل نفسهبولس معين من  -ج

 

 ( 20: 1)فىس كما تفهم من بولما الذي يرجوه  -55

 رجو ان يشفى من مرضه ي -ب  ان يخرج من السجن  يرجو -أ

 لمسيح بكل شجاعه له تداهبش يجاهريفشل في كرازته بل ال رجو ان ي -ج

 

 ي توضح ذلكوالد هللا ما هي االيه التأمجد  حريةالموت هو االنطالق من سجن الجسد الى  -56

 (21: 1) -ج  (16: 2)فى -ب   (29: 1)فى  -أ
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 ........"فقط عيشوا كما يحق " -57

 بالمسيح للكرازة -ج  نجيل المسيح أل -ب   للعالم  -أ

 

  : لـ نتيجةم األلم واالضطهاد  -58

 الجهاد الروحي ضد الخطيه و العالم  -ب لثبات في االيمان بالمسيح ا -أ

 صحيح  اهمكال -ج

 

 

 (1: 1)فىيسوع المسيح  اً بولس وتيموثاوس عبد عبارة فييظن  -59

 ن تيموثاوس شأان بولس يقلل من  -ب  ان بولس يفتخر بنفسه  -أ

 قتران اسم تلميذه باسمه بأ ستواضع بول -ج

 

 آيةلك من المسيح وينطلق من هذا الجسد كما نفهم ذب يلتقى انبولس الرسول  أمنيةكانت  -60

  (30: 1) -ج  (23: 1)فى  -ب   (16: 1)فى -أ

 

 انها هى الثانى االصحاحفي  "التسلية" بـيقصد بولس الرسول  -61

 والمواساة ةزيالتع -ج   الميةالع التسلية -ب  الضحك وهو الل -أ

 

 بولس في االصحاح الثاني الهدف منهاحياة الشركة التي يقصدها   -62

 القوة -أ

 يحكالهما صح-ج       لوحدانية في الروح القدس بعيد عن اي مصالح ا-ب 

 

 الفكر الواحد الذي طلب القديس بولس أن يجده في أوالده هو : -63

   ن يفكر كل واحد فيما لنفسه فقط ا-ب     لتمسك بالفكر وعدم التنازل عنه ا -أ

 لتنازل عن فكري ليتفق مع فكر اآلخرين ا-ج 

 

  اعندما يكون لنا جميع2تكتمل صورة الملكوت فينا كما وضحها بولس في االصحاح  -64

      محبة واحدة -ب       فكر واحد  -أ

  حبة واحدة بنفس واحدة وهدفنا واحد وهو المسيحم-ج 

 

  حذر بولس الرسول الجماعة من -65

  كالهما صحيح -ج       زب التح-ب        الكبرياء -أ
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  اوصي الرسول بولس أن يكون فينا كلنا فكر المسيح وهو -66

  كل ماسبق صحيح -ج      فكر انكار الذات  -ب       فكر التواضع  -أ

 

  ( المقصود هنا هو ان6: 2لم يحسب نفسه ان يكون معادال هلل )في -67

      لمسيح ليس مساويا هلل السيد ا- أ

           لسيد المسيح لم يكن بحاجة االدعاء المساواة باهلل إلنه هو هللا ا-ب 

 د المسيح بحاجة ألثبات انه هللاالسي-ج 

 

  عندما تجسد السيد المسيح -68

 كل ما سبق –ج      خذ صورة عبد وأخفي مجده األزلي أ-ب     أظهر مجده للناس  -أ

  

 الفداء : اعطي هللا ألبنه السيد المسيح بعد عملية -69

 والمالئكة ديسينان يجثو له كل الق-ب        اسما فوق كل أسم ألنه هو هللا  -أ 

 كل ما سبق -ج

 

  يعترف كل انسان ان يسوع المسيح هو -70

 هما صحيحكال-ج       لرب الذي له كل مالألب من مجد ا-ب      المخلص  -أ

 

  قبل ان يطلب القديس بولس من اوالده الطاعة -71

  ظهر اخطاءهما-ج        وبخهم -ب       ووصفهم بانهم احباءه مدحهم  -أ

 

  ماالمقصود بتمموا خالصكم بخوف ورعدة -72

     الص في لحظة مصحوب بخوف الخ -أ

  واصلة الجهاد طول الحياة مع مخافة هللا في قلوبنا كل حين م-ب 

    نخاف من عدو الخير  -ج

 

  طمأن القديس بولس أوالده -73

  بأنهم أقوياء-ج       بأن هللا هو العامل فيهم -ب          بأنهم قادرون  -أ

 

  أول مرحلة التذمر هي -74

 كالهما صحيح-ج     الدمدمة والمناقشات الحادة -ب        الجدال -أ
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لبعيدين ااوالد هللا البسطاء يعيشون بالعيب وسط جيل معوج لكنهم مثل االنوار يهدوا  -75

  يه الدالة علي ذلك هيبسيرتهم العطرة اآل

 (15: 2في ) –ج          (19: 2في ) –ب                  ( 3:3في ) -أ

 

لك ذالقديس بولس جهاده لجذب األمم إلي اإليمان بالسكيب امام هللا ليفرح قلبه جاء  شبه  -76

  في

  (17: 2في )–ج       (17: 1في )–ب        ( 15في ا :) -أ

 

 أرسال تيموثاوس ألهل فيلبي هوكان هدف بولس الرسول من  -77

يعود له بأخبار سارة عنهم ل-ج        الحروب  لتقويتهم علي-ب       ان يبشرهم باإلنجيل  -أ

  فتفرحه

 

 

  يظهر مدي حب القديس بولس لتلميذه تيموثاوس ألنه جعله -78

  كالهما صحيح-ج         مندوبه الشخصي  -ب            ابنه فى الخدمة وااليمان -أ

 

 وصف القديس بولس أبفرودتس بأنه -79

 خوه في الجسدجندي رفيق وا-ج     قوي الجسم -ب                كارز عظيم  -أ

 

  كان بولس الرسول حزينا علي -80

  خبار أوالدهأ-ج      مرض أبفردوتس-ب      مرض تيموثاوس  -أ

 

  أضطر القديس بولس أن يرسل أبفردوتس بسرعة -81

ليفرحوا بشفائه عندما -ج      كي يرسلوا له العالج ل-ب      لكي يحزنوا علي مرضه  -أ

  يروه

 

 ىوضح القديس بولس ألهل فيلبي المخاطر الت -82

  عرض لها أبفردوتس وهو يتردد علي بولس في السجن -أ

  تعرض لها ابفردوتس وهو ذاهب إلي فيلبي -ب

  تعرض لها وهو ذاهب إلي أورشليم -ج

 

  انه من سبطذكر بولس الرسول في رسالته  -83
  بنيامين -ج         يهوذا  -ب        الوي -ا 
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ألنه طابع  (يدعونا الرسول الي الفرح الروحي1: 3)في  "اخيرا يااخوتي إفرحوا في الرب" -84
  الحياة المسيحية 

الهما ك-ج    نه يهبنا القوة في جهادنا الروحي أل-ب    لنعم هللا الكثيرة التي افاضها علينا  -أ
  صحيح

 
  وصف بولس المعلمون الكذبة بالكالب وفعلة الشر وذلك ألنهم -85

       المتنصرين من االمم -أ
  ختاناليؤمنون بال-ج   نجيل وينهشون في الكنيسة مسببين اإلنقسام يعملوا ضد اال-ب 
 

 (3:3جاء في )في  موقف القديس بولس من الختان كما ما -86
       ختان الجسد مهم جدا  -أ
 الهما خطأك-ج    الروح وهو االبتعاد عن الشر وطاعة هللا هو االهم ختان  -ب

 
 
 

  ظهرت غيرة القديس بولس علي الناموس في -87
 عدم اضطهاده لليهود-ج     طهاده للكنيسة المسيحية اض-ب        عدم اضطهاده للكنيسة  -أ
 

  اعتبر القديس بولس كل مافعله قبل المسيح -88
  مفيد وصالح-ج         فع وبال ن خسارة -ب         ربح  -أ

 
 ( ماذا يقصد بولس بقوله وأوجد فيه :9: 3فيلبي ) -89

      اعطي كل الوقت للكرازة -ب        احفظ الناموس  -أ
  تحد بالمسيح في الكنيسة لكي انال الخالص واالمانا-ج 

 
   ركة آالمه متشبها ...........وش ألعرفه وقوة ........ -90

  بقيامته -معجزاته -ج           بموته  -يامته ق-ب           بتواضعه  -موته  -أ
 

  (تعني شعوره12:  3 أسعي لعلي ادرك) في  -91
  بالسعي والجهاد -ج          بالتقصير -ب        بالقوة  -أ

 
  كان القديس بولس في سباق مع نفسه فكان -92

      ينظر الي الماضي ويفكر في الحاضر  -أ
   النظر في الماضي ويركز في مسئوليته تجاه هللا والكنيسةيرفض -ب 
  يرتب الماضي مع الحاضر -ج
 

 (14: 3ألجل جعالة دعوة هللا ماالمقصود بالجعالة )في -93
  الجهاد-ج        المكافأة -ب         المسئولية  -أ
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  كان سعي الرسول بولس دائما الي -94
    التعب في الخدمة فقط  -أ
  زة فقطالكرا-ج     المقدسة لخالص الجميع ونوال اكليل المجد دعوة هللا  -ب
 

  يقصد بهم   ( 15: 3جميع الكاملين منا )في -95
  الهما صحيحك-ج      لذين يجتهدون في طريق الكمال ا-ب      الناضجون روحيا  -أ

 
  ( اذا تعرضنا ألمور تعطل النمو الروحي 15: 3يقول القديس بولس)في  -96

  لحق بروحه الساكن فيكم لكم ا فان هللا سيعلن-ب     سيحاسبكم عليها فان هللا  -أ
  ئايفان هللا اليعلن لكم ش-ج 
 

  يوصي القديس بولس بالنسبة لما سلكنا فيه من أمور روحية ان -97
           لنا له نكتفي بما وص-ب     نحرص عليه ونستمر في جهادنا الروحي  -أ

  كالهما صحيح-ج 
 
 

  ( المقصود هنا17 : 3)في متمثلين بيكونوا  -98
      بولس يفتخر بنفسه  -أ

     طلب من الفيلبيين ان يتمثلوا به في سلوكه وبمرشديهم الروحيين ي-ب 
  بولس يظهر تواضعه -ج 
 

  بكاء القديس بولس كان علي -99
       لذين اتبعوا تعاليم غريبة ينكرون فيها الفداء ا-ب       المعلمين في المجامع  -أ

  اليهود الذين لم يأمنوا-ج 
 
  المعلمون الكذبة -100
  لمالاليحبون ا-ج     ل الناس يعيشون من اج-ب         جعلوا إلههم بطنهم  -أ

 
  ان المؤمنين ينظرون -101
  دوم القديسينق-ج      دوم المالئكة ق-ب       ئه الثاني يقدوم المسيح في مج -أ

 
  يقول القديس بولس ان اجسادنا -102
 تضعف وتمرض-ج      اد ممجدة اجس سيغيرها المسيح الي-ب    ستتحول الي تراب  -أ

 
  في االصحاح الرابع يطلب القديس بولس من كل من يحبهم ويشتاق اليهم ان -103
ان يحبوا -ج      ان المسيح ووصاياه يتمسكوا بإيم-ب       يكثروا من عمل الخير  -أ

  بعضهم بعض
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  ة وسنتيخي أنيطلب القديس بولس من أفودي -104
        واحد وهو فكر المسيح  يتحدا في فكر-ب         تظل كل واحدة بخدمتها  -أ

  تظل كل واحدة بفكرها-ج 
 
 ـ طلب القديس بولس من شريكه المخلص ان يهتم ب -105

  اكليمندس-ج      لوقا -ب         سيال  -أ
 

  اهتم القديس بولس بأن كل الخدام والخادمات -106
        ستمتعون بالفرح الدائم في الرب ي-ب      بخدمتهم فقط يهتمون  -أ

  ع المخدومينيعيشون الجهاد م-ج 
 

  ( المقصود بالحلم هنا5: 4)في "ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس" -107
  الهدوء-ج        صبر والبعد عن الغضب التحلي بال-ب          االحالم والروئ  -أ

 
  يعلم ان كل خادم أو مؤمن يجب أن -108

  خدمته اهم-ج         جهاده سهل -ب       الرب قريب  -أ
 

 
 القديس بولس سالحا للمؤمنين وهو قدم -109

  السهر-ج              لصالة مع الشكر ا-ب           الخدمة  -أ
 

 (7: 4)في "سالم هللا الذي يفوق كل عقل" -110
       يحفظ القلب والفكر في المسيح يسوع  -أ

 كل ما سبق –ج          ويمدنا بالقوة المشاكليحل كل -ب 
  

  يطلب القديس بولس ان نتبع .............في جميع عالقتنا مع هللا والناس -111
  الهدوء-ج         العدل -ب        الحكمة  -أ

 
  قام القديس بولس بتسليم المؤمنين -112

  اوه وتعلموه منهوركل ماسمعوه -ج      ط كل مارأوه فق-ب      كل ماسمعوه فقط  -أ
 

  شكر الرسول بولس اهل فيلبي -113
ألنهم أرسلوا له -ج        نتهم له لمحبتهم ومعو-ب       ألنهم ارسلوا له المالبس  -أ

  توصيات
 

  من تدريبات القديس بولس أنه تعلم ان -114
  يكون حارسا للكل-ج        كون معلما للكل ي-ب      يكون مكتفيا بما هو فيه  -أ
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  يع القديس بولس كل شئيستط -115
  بالمحبة-ج      بالمسيح الذي يقويه -ب         بالحكمة  -أ

 
  الكنيسة األولي التي ساعدت القديس بولس في بداية كرازته هي. -116

  كنيسة أفسس-ج        كنيسة فيلبي -ب      كنيسة كورنثوس  -أ
 

 17: 4العطاء الذي يطلبه القديس بولس في اآلية  -117
  لخدمةعطاء ا-ج    ن هللا يكافئهم بالثمر الوافر في االبدية ا-ب     الصدقة عطاء  -أ
 

  وصف القديس بولس عطايا أهل فيلبي بأنها -118
  ذبيحة محبة مقبولة عند الرب-ج       غالية وثمينة-ب       عطور طيبة  -أ

 
  في نهاية الرسالة كما في البداية طلب بولس الرسول ألهل فيلبي -119

     وع المسيح تكون معهم نعمة ربنا يس-ب       ان يحبوا الذين احبوهم فقط  -أ
  ان يخدموا بامانة-ج 

 
  التي يعطيها ربنا يسوع هي النعمة  -120

  مؤقتة-ج          عمل هللا مع النفس البشرية -ب       صفة جميلة  -أ
 

 

 (ىتسالونيكى االول)

 

 م في رحلته التبشيرية 52اسس بولس الرسول ثاني كنيسه في تسالونيكي عام  -121

 الثالثة -ج  الثانية  -ب   االولى  -أ

 

 اول كنيسه قام بولس الرسول بتأسيسها كانت في مدينة  -122

 فيلبى  -ج  غالطية -ب   تسالونيكي  -أ

 

 "..........كم بالكالم فقط بل ل رصيم نا لأنجيل ان" -123

 اء بالرج -ج  بالمحبه  -ب  بالروح القدس  -أ

 

 .......خرين في لألوصف الرسول اهل تسالونيكى انهم قدوه  -124

 النعمه  -ج   اإليمان  -ب   ةالقداس -أ

 

 

 



14 
 

 "اختياركم ......... خوه المحبوبين من األعالمين ايها " -125

 هللا -ج  القديسين  -ب   الناس  -أ

 بولس الرسول كان يعمل بيديه حتى  -126

 االثنين معا   -ج ال يثقل على احد  -ب  يشعر باهميته  -أ

 

من  ........ نأل مستاهلينهم غير فسان ألنهم يحسبونعون يتراجدام المسيح االمناء ال خ -127

  اسمهاجل 

 يسافروا -ج   يكرزوا -ب   هانوا ي -أ

 

 

يكى تقاد اهل تسالونه ألفكان سبب ارسال بولس الرسول تلميذه تيموثاوس بدل من -128

........ 

 كل ما سبق  -ج الحضور على  قدرتةعدم  -ب  اليهود  مقاومة -أ

 

 قتنائها هي ألجاهد ونمن الشهوات القانونيه التي نسعى الى تحقيقها  -129

 النفسي الطموح  -ج  مادىالطموح ال -ب  الطموح الروحي  -أ

 

 ......هو  خدمتهمن اهم مبادئ القديس بولس الرسول في  -130

  ا  معاإلثنين  -ج ن المخدومي ألجلالصاله  -ب   فتقاد األ -أ

 

  بـ ........الخادم الحقيقي هو الذي يفرح بنجاح خدمته وذلك  -131

 ةارتباطهم بشخص -ج ثبات مخدوميه بالرب  -ب   مخدوميه كثرة عدد -أ

 

 اليهم  تلميذه تيموثاوس ويرسلفي اثينا  يبقى مع ..........فضل بولس الرسول ان  -132

  مرقس -ج   برنابا -ب   سيال  -أ

 

هم ات التي تمتحنلألضطهادمعرضون  هم يقصد بها من "لهذا ( "موضوعون3: 3)في  -133

 وتزكيهم وهم 

  ا  ن معاإلثني -ج  باء الرسل األ -ب  بولس والمؤمنين  -أ

 

  "لجميعولبعضكم لبعض  فى ......... ويزيدكمكم ينمي "الرب -134

 قبول  -ج  الصاله  -ب   المحبة -أ
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 ............لقديس بولس الرسول هي لبالنسبه  الكرازةكانت  -135

  عظ وعقد اجتماعاتو -أ

 ال شيء مما سبق -ج يثبت ايمانهم ل اليهم ويرجعالذين امنوا  هفكرفي  ا  مل دائمحي -ب

 

ضح تو يه التياألكان القديس بولس الرسول يضع اسم الرب يسوع في كل شيء اذكر  -136

 ذلك

 )اإلثنين معا ( -ج  (2: 4) -ب   (1: 4) -أ

 

 ناءة"إالمقصود "ب وكرامة" بقداسة اناءةان يعرف كل واحد منكم ان يقتني " -137

 ه تخدم -ج  زوجته  -ب   نفسه  -أ

 

قم من اهلل ينتفخرين اآليطمع في زوجات ف احديتجاوز  الالكد الرسول بولس على يؤ -138

 ......على هذا المعنى  الدالهيه اآلاذكر  الزنا .. مستبيحي

 (6: 4) -ج  (7: 3) -ب   (5: 2) -أ

 

 .......في االصحاح الرابع من يحتقر الوصيه يهين  -139

 كل ما سبق  -ج  روح هللا  -ب    جسده -أ

 

الصحاح افي  نفهم الحياه الكنيسه في تسالونيكي وسر نجاحها كم المميزة السمةكانت  -140

 الرابع

  التبعية -ج   األخوية المحبة -ب    القداسة -أ

 

 ..... هو( 15: 4)من االموات في  قيامةالمقصود بال -141

 ا  هم معتقيام -ج  رواح األ قيامة -ب   األجساد قيامة  -أ

 

142- " ً  القاةلميرتفعون الى السماء اى  سيخطفونالمؤمنين بالمسيح  "معهم سنخطف جميعا

 ........المسيح وهذا يكون 

 العالمدينونة بعد  -ج العالم  دينونةيوم  -ب  العالم  دينونةقبل  -أ

 

 بـ .....ثماني مرات  ذكرةالذي وشبه الكتاب المقدس المجيء الثاني للمسيح  -143

 البرق  -ج  لص ال -ب   السارق  -أ
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سهر يدفعنا الى اللمرات  عدةمجيء المسيح الثاني  5ذكر في تسالونيكي االولي  -144

  ؟الروحي واليقظه كم مره ذكرت

 مرات  ىثمان -ج  مرتين  -ب   مره  -أ

 

لليل اكس وهي ع الواضحة الروحية الحياةلهي للتعبير عن األالوحي  ااستخدمه كلمه -145

  ىالذي يرمز الى الخطيه ه

 صبح  -ج   نهار  -ب   نور  -أ

 

 .........يقصد بالنوم هنا ( 6: 5)    "ينكالباق اذاً م نن فال" -146

 بدي األالرقاد  -ج الكسل والفتور الروحي  -ب  نوم الجسد  -أ

 

على  تكمانا اطيلوا ،الضعفاء للتوبه شجعوا ، لكنيسهلالغير خاضعين  بحزم علموا -147

 على هذا المعنى  هلاداليه اآلاذكر  .الجميع

 (13: 3) -ج  (14: 4) -ب   (14: 5) -أ

 

 وهي  الكنيسه رعاةتقدير  اهميةهذه الرساله من اقدم كتابات العهد الجديد توضح  -148

 تسالونيكي رسالة -ج  فسس أ رسالة -ب   غالطية رسالة -أ

 

ديس الق وصفهكما  ةصدر من سهام العدو التي هي الشك والبغضيقى الالدرع الذي   -149

 ........بولس هو درع 

 التواضع  -ج  المحبه  -ب   مان األي -أ

 

 

ر االيه خرين بل ونضع الخير مقابل الشر اذكاآلحتمل شر نهي ان  العملية المسيحية -150

 الداله على ذلك 

 (15: 5) -ج  (10: 5) -ب   (5: 5) -أ

 

 وهذا هللاتي لنا من تأ الضيقاتم واأللبما فيها  زهاانجتكل الظروف التي (18: 5فى ) -151

 في  نحيانا كندركه ونفهمه اذا 

 الدائم  الشكر -ج  التواضع  -ب   المحبه  -أ
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ً  فيكم عمالً  دأابتالذي " -152 يه التي اآلر اذك( 6: 1)فى  "يوم يسوع المسيحى يكمل ال صالحا

 لها نفس المعنى

 (15: 2) -ج  (13: 3) -ب   (24: 5) -أ

 

 (تسالونيكى الثانية رسالة )

 

 كاتب الرساله هو...... -153

 تيموثاوس  -ج  سلوانس  -ب   بولس   -أ

 

 رسالة تسالونيكي الثانية كتب سنه  -154

 م 54 -ج   م 53 -ب   م52 -أ

 

 كتبت الرسالة في ........ -155

 غالطية -ج  كورنثوس  -ب   تسالونيكي  -أ

  

 "األيمان العامل بالمحبه" تشير له اآليه  -156

 5: 1تس2 -ج 4: 1تس2 -ب   3: 1تس2 -أ

 

 ؟هانات اآلخرين وأخطائهم إهل تستطيع ان تتحمل  -157

 أحيانا   -ج   ال  -ب   نعم  -أ

 

 دل في توضح هذه االيه ان هللا سيجازى األشرار بالقصاص العا  7: 1تس2في االيه  -158

  صحيح اهمكال -ج يام وجود بولس أ -ب مجيء المسيح الثاني  -أ

 

 تشير الى  "في ذلك اليوم" كلمة 10: 1تس2في االيه  -159

 اليوم الذي كتب فيه بولس الرساله  -أ

 اليوم الذي وصلت فيه الرساله الى اهل تسالونيكى  -ب

 يوم الدينونه و دخول الملكوت  -ج

 

 هم عالمات المجيء الثاني هي أ من انيؤكد بولس الرسول  -160

  كل ما سبق -ج ظهور انسان الخطيه  -ب  العام األرتداد  -أ
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 من صفات انسان الخطيه انه  -161

 مقاوم و مرتفع-ج   ا  عبودم -ب    إلها   -أ

 

 والثبات فيه عن طريق  لألستعداد فرصةيعطينا هللا  -162

 ظهور انسان الخطيه  ويعيقيحجز  -أ

  سبق ام كل -ج   يساعد على ظهور انسان الخطيه  -ب

 

 تشير الى   موها"ليم التي تعلمتابالتع واوتمسك" 15: 2تس2في  -163

  االثنين معا   -ج   مكتوبة رسالة -ب  التقليد الشفاهي  -أ

 

 شير الى ت "ر المسيح"صبكلمه  15: 3تس2في  -164

 ه على االرض تحياصبر المسيح في  -أ

 ما سبق كل -ج   م و الظلم األلصبر المسيح على  -ب

 

ريد ان هل تستطيع ان تقدم مساعده لشخص تعلم انه يستطيع العمل ولكنه ال يقبل وي -165

  ؟ىيستعط

  حيانا  أ -ج  ال اقبل  -ب   نعم اقبل  -أ

 

 بخط يده عالمه على رسالته  يختمكان الرسول بولس  -166

 كبرياء وغرور -ج واضح وجميل  هن خطأل -ب نه كاتبها وأ الرسالة صحة -أ
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 )×(او عالمة )√( ة ضع عالم -ثانيا:

 فى رسالة غالطيه

 ) (   معظم سكان غالطيه أمميون مع قليل من اليهود  -1

 ) (     كتبت الرساله ألهل غالطيه فى غالطيه -2

 ) (    كتبت الرساله أثناء رحلته التبشيرية الثالثه -3

 ) (   ته التبشيرية الثالثهالار بولس غالطيه فى رحز -4

 سميت بهذا االسم نسبه الى اهل غاليه غالطيه هى تركيا حالياً و -5

 ) (     روا اليها هاجفي فرنسا الذين 

 ه) (راانسان للبش يرسلهعلى يد بشر ولم إنه لم يتتلمذ  1: 1غال المقصود بااليه  -6

  ) (   فقط لألبموات ألاقيامه المسيح من تنسب  1: 1غال في  -7

 ين السيد المسيح اعيلرسوليه من السيد المسيح النه لم لى يدعبولس لم  -8

 ) (       على االرض 

 ) (  نجيل يوحنا إالمقصود بها  6: 1غالالمذكوره في  "خرآنجيل "إ -9

 ) (  سلمه الرب للتالميذ ا سلطان الحل والربط كم بولسستخدم إ -10

 ) (     فقط بولس لألمم  بشارةكانت  -11

 بالكالم فقط  نماينه لم يقبل االإي تشير الى ف لمةك"  فىبنه إ نن يعل"أ -12

 ) (      بل بعمل الروح القدس 

 ) ( شهرين  مدةهناك  مكثتعرف على بطرس ليليم ألورش سلوب حينما صعد -13

 ) (  العذراء  أخت الوبكبن مريم زوجه إهو  أورشليمسقف أيعقوب  -14

  على االرض اال انه هالسيد المسيح فتره وجود ن بولس لم يعاصرأرغم  -15

 ) (      ستلم منه كل التعاليم إ

 ) (  درس الفلسفه اليونانيه يه في الصحراء كان بولس خلوتاثناء  -16

 ) (  موس اعمال النأالنعمه حلت محل الختان و ووسائطسرار الكنيسه أ -17

 ) (     قتل هيرودس يعقوب ابن زبدي  -18
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 ن ألسولين فقط وذلك ر الإلم يقابل بولس في رحلته الى اورشليم االولى  -19

  ) (     مقابلته وارفض الرسل باقى

 ) (     نجيل الغرلهإبولس على  أؤتمن -20

 ) (   من يعيش في الناموس ال يستطيع ان يكمل كل ما فيه  -21

22-  ً  ) (    من ال يستطيع ان يتمم الناموس يصير ملعونا

 ) (    الناموس ممهد الطريق لاليمان بالمسيح   -23

 ) (   عمال الناموس بأعد وليس وبراهيم بأل يراثب الموههللا  -24

 المسيح بالزمان االيمان  ملئفي  يعلنالناموس لم يحفظ شعب هللا حتى  -25

 ) (       المخلص 

  المحدودهغير هللا غير المحدود قادره على غفران كل خطايا العالم  ذبيحة -26

 ) (       الموجهة هلل المحدودو

27-  ً  ) (   لنوال الخالص  اهتمام الكنيسه باالعياد واالصوام اساسا

 ) ( الى االيمان بالمسيح  ليعيدهمواستخدام كل الطرق  يهطغال زيارة بولستمنى ي -28

 ) (       ساره الحره معناها أميره -29

 ) (    الى الكنيسه المسيحيه ام المؤمنين ترمز ساره -30

 ) (    قسم بولس ثمر الروح القدس الى ثالثة اقسام  -31

 ) ( المحبة والفرح والسالم من االقسام التى تعبر عن حالة المؤمن من الداخل -32

 ) ( طول االناة واللطف والصالح قسم ظاهر فى عالقة المؤمن باآلخرين -33

 ) (   التمسك بالختان معناه العوده من المسيحيه الى اليهوديه  -34

ً  تجعله معه مهعالنتعمل الناموس فرائض بإلتزم االنسان  اإذ -35  في البر  قائما

 ) (       قداسه الو

 ) ( تيموثاوسختان ب ختتن وسمحمألنه يكرز بالختان  ىكان بولس الرسول يهود -36

 ) (  شريرة شهوةو رغبهون بالروح القدس تنطفئ فيهم كل ينقادالذين   -37
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 رابعاً: صل من العمود )أ( الى العمود )ب(

 ()رسالة غالطيه

 -الجدول االول:

 )ب(  )أ( 

1 
شخص أرضى الناس على 
حساب هللا وحكم على السيد 

 المسيح ظلما  
 أ

سالمة االيمان المرضى 
 للمسيح

 أخو الرب ب كان بولس حريصا  على 2

 أخو يوحنا ج معنى اسم برنابا 3

 بطرس د يعقوب بن زبدى 4

 ابن الوعظ هـ يعقوب بن حلفى 5

 بيالطس و صفا هو 6

 

 -:الجدول الثانى

 )ب(  )أ( 

 لمصالحة االنسان مع هللا أ بعدما جاء االيمان 1

 ب جاء المسيح كوسيط 2
ألنه ال يخلصه من الخطية وال 

 هرريب

3 
الناموس عاجز عن أن يهب 

 االنسان الحياة الجديدة
 "لسنا بعد تحت مؤدب" ج

 د االيمان بالمسيح 4
"فى حكم العبيد منتظرين المسيا 

 المخلص ليحررهم"

 هو أتمام لوعود هللا ألبراهيم ز كان المؤمن فى العهد القديم 5

6 
ينتقل المؤمن من عبودية 
الخطية التى يظهرها 

 الناموس
 بسبب توبيخه لهم هـ

 الذى تحول الى معاداته و ن على بولسيانقلب الغالطي 7

8 
يتعجب بولس من حب 
 الغالطين الشديد له

 اليمان والمعموديةالى بنوة هللا با ئ
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 )ب(  )أ( 

 متذكرين أناة هللا عليناتحمل إساءة اآلخرين  د محبة  1
 صنالخال

ضبط شهوات الجسد وتقديس الحواس  م فرح 2
 والمشاعر هلل

 تقبل إساءة اآلخرين بسعه صدر ل سالم 3

 االيمان بأمور ال ترى بثقة تامه من هللا ز طول أناة 4
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 التعامل بالرفق والتسامح هـ وداعه 8

 الذى يفوق كل عقل يمأل القلب فى اشد الضيقات ج تعفف 9

 

 (االولىتسالونيكى )

 -:الجدول الرابع

 )ب(  )أ( 

صرتم متمثلين بكنائس هللا  1
 اليهوديةالتى هى فى 

 فيلبى أ

فيها جهرنا فى الهنا ان  2
 نكلمكم بأنجيل هللا 

 ألن وعظنا ب

ن ليس عن ضالل وال ع 3
 دنس وال بمكر

 فأنكم أيها األخوة ج
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 -:الجدول الخامس

 )ب(  )أ( 

 (10: 3)بولس الرسول وتالميذة أ "أخانا وخادم هللا والعامل معنا" 1

 (3: 5) هالك بغتةيفاجئهم  ب "إذ لم احتمل" 2

3 
"عندكم ذكرا  لنا حسنا  كل 

 حين"
 غير المؤمنين ج

 الخوذة د "طالبين ليال  ونهارا " 4

 (2: 3) القديس تيموثاوس هـ الذين ال يعرفون هللا 5

 صغار النفوس و يقولون "سالم وأمان" 6

 الضعفاء ئ الذين هم من خارج 7

8 
تحمى الرأس من األفكار 

 رجاء الخالصالشريرة وهى 
 (5: 3) بولس الرسول ز

9 
الذين يتعبون جدا  اذا سقطوا 
 فى خطيه او تكررت خطاياهم

 اهل العالم ح

10 
الذين يصابون باليأس امام 
الضيقات او يعثرون من اى 

 تصرف غير سليم
 (6: 3) اهل تسالونيكى ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






