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 -أختار اإلجابة الصحيحة:أوالً: 

 

 معنى أسم ميخا -1

 المنتشل من الماء -ج  من مثل يهوه -ب  كليم هللا -أ

 

 (بالمرشتى)لماذا سمى ميخا النبى  -2

 والدهنسبه الى  -ج نسبه الى عائلته -ب  رشة جتومن م آلنه -أ

 

 ؟ميخا النبىفى عهد من من ملوك يهوذا تنبأ  -3

    فى عصر ملك أشور -أ

  فى عصر آسا -ب

 فى عصر يوثام وآحاز وحزقيا -ج

 

 ؟ما هى المدن التى تنبأ النبى بخرابها -4

 السامره و أورشليم -ج   صيدا -ب  كنعان -أ

 

 يحث سفر ميخا على  -5

  التوبة هى الطريق للخالص -أ

 لظلمهم للفقراءتوبيخ األغنياء  -ب

 كالهما صحيح -ج

 

 ول الرب ومشيه على شوامخ األرض يشير الىنز -6

    تجسده وتأنسة -أ

  تأديبه لإلنسان لتشامخه وكبريائه -ب

 كالهما صحيح -ج

 

 ( المرتفعات هنا تشير الى 5: 1)ميخا  -7

 المبانى العالية -ج  بادة األوثانع -ب  الجبال -أ
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 للسامرة كثمرة طبيعيه ألثمها وهوقضاء مرعباً  1إصحاح يقدم ميخا فى  -8

    تصير السامرة خراب -أ

 تصير عبرة لآلخرين -ب

 كل ما سبق -ج

 

 تمررت نفس النبى فصار كأسير فى ثيابه ومشيه حافى القدمين مثله مثل   -9

 مالخى النبى -ج  إشعياء النبى -ب  حزقيال -أ

 

 ( تطابق نفس المعنى فى 8: 1آيه )ميخا  -10

 كالهما صحيح -ج  (29: 11كو 2) -ب (3: 13عبرانيين ) -أ

 

( ان أشكال الخطية يصاحبها أضطراب وليس محبه وال فرح 12: 1نفهم من )ميخا  -11

 نحو الرب كما قال 

 يوحنا ذهبى الفم -ج  دوروثيوس -ب القديس مكاريوس الكبير -أ

 

 ( ينطق ميخا الويل على2فى )ميخا  -12

 مال الغيرالذين يسهرون بالليل يخططون للطمع فى  -أ

      ذين ال يعملونال -ب

 الذين ال يصلون -ج

 

 تذكرنا هذه اآليه  شتهون الحقول ويغتصبونهافإنهم ي -13

 (15 -1: 21مل 1طمع آخاب الملك فى حقل نابوت اليزرعيلى ) -أ

 قصة حنانيا وسفيره -ج   شراء يهوذا حقل الدم -ب

 

 ظلموهم أنهمي( الذين يسلبون الفقراء و2فى )مىيعلن هللا للطامعين  -14

 ال يكون لهم نصيب فى األرض التى وهبها هللا لشعبه -ب يفقدون كل مالهم -أ

 كالهما صحيح -ج

 

 ( يتحدث فيها عن خطيه خطيرة وهى 6: 2)ميخا -15

 الكذب -ج مقاومة كلمة هللا -ب رفة الغيبمع -أ
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( يهاجم ميخا االنبياء الكذبة الذين يتسترون على الخطأ مثل ما 11: 2فى )ميخا  -16

 قال الرسول بولس فى 

 (10: 3)غالطيه -ج (10: 2)غالطيه -ب (10: 1)غالطيه -أ

 

 ( فيها نبوة رائعه عن12: 2)ميخا -17

 عودة اسرائيل من السبى البابلى -أ

    مجئ السيد المسيح بالجسد -ت

 كالهما صحيح -ج

 

 هو (بالفاتك)قد صعد الفاتك أمامهم المقصود  -18

   ميخا -أ

 السيد المسيح الذى عبر بشعبه من الجحيم الى الفردوس -ب

  ملك بابل -ج

 

 يحدثنا األصحاح الثالث فى سفر ميخا عن -19

 القيادة الشجاعه -ج القيادة الصحيحة -ب ادة الشريرةالقي -أ

 

 يصف فيها ميخا القادة بأنهم 3فى ميخا  -20

 قادة شجعان -ج  قادة متوحشون -ب  ابرارقادة  -أ

 

 ( نفس معنى4: 3)ميخا -21

 (2: 21)أمثال -ج (13: 21)أمثال -ب (25: 21)أمثال -أ

 

 ها ميخا فيصف ( ي8 -5: 3اآليات فى )ميخا -22

    األنبياء بأنهم مخادعون -أ

 األنبياء بأنهم حالمون -ب

 ابرار نهمبأ األنبياء -ج

 

 هو 3إصحاحيخ الخطاه كما نفهم من سر قوة ميخا فى توب -23

 مركزه -ج  غناه -ب  عمل روح الرب فيه -أ
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 أن ميخا بيفتخر بما أعطاه هللا من نبوةهل ترى  -24

 ألجل بنيان ملكوت هللا -ب  ا ألجل الخدمةمال إن -أ

 كالهما صحيح -ج

 

 تنبأ ميخا بخراب أورشليم وذلك فى  -25

 (12: 3)ميخا -ج  (9: 3)ميخا -ب (5: 3)ميخا -أ

 

 ".......... "قومى دوسى يابنت صهيون ألنى أجعل قرنك -26

 ذهبا   -ج  نحاسا   -ب  حديدا   -أ

 

 "فى آخر األيام يكون جبل بيت الرب ..... فى رأس الجبال" -27

 مزعزعا   -ج   ثابتا   -ب  مرتفعا   -أ

 

 تعبير "فى آخر األيام" يشير الى -28

  العصر المسيانى -أ

  التى تلى ظهور الرباأليام  -ب

 ما سبق صحيح كل -ج

 

 عندما يصور النبى الكنيسة بالجبال فهو بذلك يقصد:  -29

 األثنين معا   -ج ثباتها وقوتها -ب     سموها وصمودها -أ

 

 بالرغم من الدمار الذى سيحل باألمه اليهودية إال إنه يقدم وعد إلهى عجيب هو -30

 يصير الكل مملكة واحدة يملك الرب عليها -أ

 كل ما سبق -ج   البابلى العودة الى السبى -ب

 

 ( مطابق لما ورد فى3، 1: 4ما ورد فى )مى -31

 (6 -2: 4)أش -ج  (5، 2: 3)أش -ب (4 -2: 2)أش -أ

 

 العجيب عن الكنيسة ليس أنها منتصره ولكن الطريقة اللى إنتصرت بها هى -32

 كل ما سبق -ج ممزقه بألف طريقة -ب  مطارده مضطهده -أ
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 أنها لم تنقص بل برغم ما تعرضت له الكنيسة إال -33

 تراجعت -ج  صارت عظيمة -ب   ضعفت -أ

 

 عبارة "تجرى اليه شعوب" فى االصحاح الرابع تشير الى -34

 كل ما سبق -ج  الكنيسة -ب  الهيكل اليهودى -أ

 

 يرى القديس أغسطينوس جبل بيت الرب هو السيد المسيح الذى يكون -35

   فوق كل األنبياء -أ

 الصخره التى تأسست عليها الكنيسة -ب

 كل ما سبق -ج

 

 بل يجلسون كل واحد تحت كرامته وتحت تينته نفس المعنى فى -36

 كل ما سبق -ج  (10: 3)زك -ب  (25: 4)ا مل -أ

 

 تشير الكرمة الى الرب نفسه جاء ذلك فى -37

 (22: 3)يو -ج  (1: 10)لو -ب  (1: 15)يو -أ

 

 (7: 4المقصود ببرج القطيع فى )مى -38

 داود -ج  حزقيا -ب  الملك صدقيا -أ

 

 "ينفرد السيد المسيح بكونه مولود أزلى" نجد نفس المعنى فى -39

 كل ما سبق -ج  (2: 90)مز -ب  (58: 8)يو -أ

 

 الى 3: 5" فى ميخا يةتشير "البق -40

 كل ما سبق -ج المؤمنين من األمم -ب  المؤمنين من اليهود -أ

 

كمخباء من ، ورؤساء بالحق يترأسون ، ويكون إنسان هوذا بالعدل يملك ملك " -41

 الريح" نجدها فى

 ( 4: 9)نح -ج  (1: 45)حز -ب  (2، 1: 32)أش -أ
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 فى األصحاح الخامس يقصد باألمراء  -42

 كل ما سبق -ج الرسل القديسين ومن خلفهم -ب أبناء الملك داود -أ

 

 يشير نمرود الى -43

 كل ما سبق -ج  األمم الشريرة -ب  ضد المسيح -أ

 

 (7: 5)مىفى  (ببقية يعقوب)المقصود  -44

 القله التى قبلت االيمان يوم الخمسين -أ

 كل ما سبق -ج     أخوة يعقوب -ب

 

 ( بـ5شبه النبى المؤمنين فى )مى -45

 كل ما سبق -ج  األسود -ب  الندى واألمطار -أ

 

 "لترتفع يدك على ..... وينقرض كل اعدائك" -46

 مبغضيك -ج  مقاوميك -ب   محبيك -أ

 

 هللا يطلب من المؤمن  -47

 قلبه كمسكن هلل -ج  تقدماته -ب   عبادته -أ

 

  "اسمعى خصومة الرب ايتها ....... فأن للرب خصومة مع شعبه" -48

 األذان -ج  القلوب -ب   الجبال -أ

 

هللا من صالحه يريد ان يظهر نفسه انه يود ان يدخل مع البشرية فى محاكمة .  -49

 صاحب هذا القول 

   القديس يوحنا ذهبى الفم -ب   القديس جيروم -أ

 القديس كاسيدورس -ج

 

 "ماذا صنعت بك ؟ وبماذا اضجرتك" قائل هذه العبارة وقيلت الى  -50

 شعب اسرائيل الى هللا -ب   هللا الى شعبه -أ

 هللا الى ميخا النبى -ج
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ة فاستعرض الرب معامالته نحوهم اذكر اآليه صمت الشعب لعجزهم عن األيجاب -51

 الدالة على المعنى .....

 (4: 7) ميخا-ج  (4: 6) ميخا-ب  (1: 5) ميخا-أ

 

هللا وهو يوبخ شعبه يذكرهم بأهتمامه بهم حينه كانوا فى ضيقة تحت العبودية .   -52

 صاحب هذا القول

  القديس يوحنا ذهبى الفم -أ

  القديس امبروسيوس -ب

 جيروم -ج

 

يسر هللا بتقديم ذبائح العجول والمحرقات ام بمضاعفة الذبائح والتقدمات ام بتقديم أ -53

 عادية ........ هات اآلية الدالة على المعنىذبائح غير 

 (3: 7)ميخا -ج  (4: 5)ميخا -ب  (7 -6: 6) ميخا-أ

 

الوثنية الخاطئة قد تسللت ذبيحة األبن البكر الى اسرائيل مع غيرها من الممارسات  -54

 ...... هات اآلية الدالة على المعنى

 (7: 6)ميخا -ج  (6: 6)ميخا -ب  (3: 1)ميخا -أ

 

 اخبرك ايها ........  ما هو صالح وماذا يطلبة منك الرب""قد  -55

 نياألسرائلي -ج  األنسان -ب   الشعب -أ

 

 ان عمل او تقديم الرحمة الى اآلخرين يكون نابع من .... -56

 ال شئ مما سبق -ج المحبة لآلخرين -ب  تنفيذ الوصية فقط -أ

 

 اغسطينوسماذا ينبغى لألنسان ان يقدم الى هللا؟ كما رأى القديس  -57

 نفسة -ج  تقدماتة -ب   صلواتة -أ

 

ينادى الرب المدينة فيستطيع ذوو الحكمة ان يروا أسمه اى يميزوه ويتعرفوا عليه.  -58

 اذكر اآلية الدالة على المعنى ........

 (9: 1)ميخا -ج  (9: 4)ميخا -ب  (9: 6)ميخا -أ
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 ........"اسمعوا للقضيب ومن رسمة" كلمات القضيب األلهى تعبر عن  -59

 ممارسة الظلم من قبل األغنياء على الفقراء -أ

 ممارسة الظلم من قبل الكبار الى الصغار -ب

 ممارسة الظلم من قبل األبرار الى الخطاة -ج

 

الظالم يزرع وال يحصد فسرعان ما يذبل زرعه ويتبدد عمله فال يحصد شيئاً اذكر  -60

 اآلية الدالة على المعنى ......

 كل ما سبق -ج  (13: 7) ميخا-ب  (15: 6)ميخا -أ

 

كما فهمت من األصحاح السادس ان الرب قد رفع دعوى قضائية ضد شعبه واشهد  -61

 األرض كلها عليه وذلك ..........

   يعلن عن عدلةل -أ

 ه لكل نفسبليكشف عن مجد ح -ب

 صحيح ما سبقكل  -ج

 

وهذه هى ( يحسب ان ما حل بالمملكة كلها انما كما حل به وحدة 1: 7"ويل لى" ) -62

 مشاعر رجال هللا الصادقة مثل

 كل ما سبق -ج   نحميا -ب   ارميا -أ

 

ظن انهم من الكنيسة . ليت كل واحد ي اخطاء كثيرة بين الذين( توجد 1: 7فى ) -63

ً تقمح؟ هل يكيفحص بدقة نفسه . هل هو سنبلة  ليقطفه؟ هل يوجد  شف هللا فيه شيئا

 األجابة متروكة  للتأمل والفحصمر؟ فينا ث

 ال يوجد -ج   يوجد قليال   -ب  يوجد  -أ

 

( توضح تحول المملكة البشرية الى غاية ، ناموسها الظلم وسفك 2: 7مىفى ) -64

 الدماء وهو يتفق مع اآلية

 (2: 6)يو  -ج  (3: 15اش ) -ب  (2 -1: 12)مز -أ
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( هذا هو دورنا ان نحزن او 2، 1: 7"ويل لى ...... قد باد التقى من األرض" )مى -65

بالحرى نحتاج ان نقول هذا كل يوم . فإذ ال تنفع صلواتنا بشئ وال نصيحتنا وال 

وهكذا  تحذيرنا بقى لنا ان )نبكى( . هكذا فعل المسيح بعدما حث الذين فى اورشليم

 ايضاً فعل األنبياء قديماً مثل .......

 األثنين معا   -ج  نحميا وميخا -ب  موسى –نوح  -أ

 

والسطان ان يتكلم بصراحة عما فى نفسه من هوى محبة ال يخجل صاحب الثروة  -66

 فيفسد نفسة ومن حوله هات الشاهد الذى يدل على المعنى ....... المال

 (13: 7) ميخا-ج  (3: 7) ميخا-ب  (5: 6) ميخا-أ

 

( هذه اآلية توضح الخداع 5: 7"احفظ ابواب فمك عن المضطجعة فى حضنك" ) -67

وهذه تنطبق  هحتى انه ال يأتمن من هى فى حضنالذى يمكن ان يحيا فيه األنسان 

 على قصة

 داود -ج  شمشون -ب   ايوب -أ

 

 ( وردت هذه اآلية فى الكتاب المقدس فى 6: 7"اعداء األنسان اهل بيتة" )ميخا -68

  (36: 10) أنجيل متى -أ

  (57: 7)أعمال الرسل -ب

 (12: 1)رسالة يعقوب -ج

 

 باللوم على ......."اصبر ألله خالصى" النبى هنا يلقى  -69

  الظروف المحيطة به -أ

 هللا الذى سمح بالضيق -ب

 نفسه واخوتة ويتقبل تأديب الرب لخالصة وخالص اخواته -ج

 

 اذكر اآلية التى تعطى (24: 37"اذا سقط ال ينطرح ، ألن الرب مسند يدة" )مز -70

 هذا المعنى 

 (9: 3ميخا ) -ج  (4: 5ميخا ) -ب  (8: 7ميخا ) -أ
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"احتمل غضب الرب ألنى أخطأت الية حتى يقيم دعواى ويجرى حقى سيخرجنى  -71

 ( عالمة قبول النور األلهى .....9: 7الى النور" )

 اعتراف األنسان بسقطاتة وستر الرب عليه -أ

 التسليم الكامل بين يدى هللا صانع الخيرات -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

اين هو الرب الهك؟ وكأن هللا يعجز ان يعير عدو الخير الساقط فى الخطية بقوله  -72

 يحفظ اوالده لكن اذ يرى يد هللا تقيمه يصيبة الخزى اذكر المعنى الدال على ذلك

 (10: 6)ميخا -ج  (1: 7)ميخا -ب  (10: 7)ميخا -أ

 

: 7 "يعود يرحمنا يدوس اثامنا وتطرح فى اعماق البحر جميع خطاياهم" )مى -73

 اذكر من الكتاب الشاهد الذى يعطى المعنى السابق (19

 األثنين معا   -ج  (22: 44)اش  -ب  (22: 18)حز  -أ

 

 ( انها تعبر عن وتشير الى 19: 7يقول القديس جيروم فى اآلية ) -74

 الشفاء -ج  األفخارستيا -ب   المعمودية -أ

 

 رسالة معلمنا يعقوب تقرأ فى القداس األلهى فى -75

 البولس -ج  األبركسيس -ب   الكاثليكون -أ

 

 تتشابه رسالة يعقوب مع -76

 رسالة بطرس األولى -ج  رسالة يهوذا -ب رسائل يوحنا -أ

 

 كاتب الرساله هو -77

 كل ما سبق -ج أخو الربيعقوب  -ب  يعقوب بن زبدى -أ

 

 كتبت الرساله سنة -78

 م64سنة  -ج  م61سنة  -ب   م68سنة  -أ
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 الغفران لمن قتلوه مثلتشابه مع السيد المسيح فى طلب  -79

 توما الرسول -ج بطرس الرسول -ب  القديس اسطفانوس -أ

 

 ( هى4: 1من فوائد الصبر فى آية ) -80

   أن نكون تامين -أ

 كاملين وغير ناقصين فى شئ -ب

 كل ما سبق -ج

 

 كيف نكون "تامين" أى ناضجين روحياً  -81

   نزداد فى العمر -أ

 نأكل لكى ننضج ونكبر -ب

 حتى ينمو فينا األنسان الجديد نشترك مع الرب فى آالمه -ج

 

 لكى نتحمل التجربة يجب أن ندرك زوال العالم . اآلية الدالة على ذلك -82

 (5: 1)يع -ج  (9: 1)يع -ب  (11، 10: 1)يع -أ

 

 المقصود بالشر هو "هللا غير مجرب بالشرور( "ألن 13: 1فى اآلية ) -83

 األثنين معا   -ج الخطية والظلمة -ب  التجارب والكوارث -أ

 

 لماذا نسقط فى الشر؟ األجابة من خالل اآلية  -84

 (8: 1)يع -ج  (12: 1)يع -ب  (15، 14: 1)يع -أ

 

 مراحل السقوط فى الشر هى: -85

 األنجذاب ثم الحبل ثم الوالده -أ

 تنفيذهااألثاره ثم التلذذ ثم  -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 "حفظ األنسان  .......... بال دنس من العالم" -86

 قلبه -ج   نفسه -ب   لسانه -أ
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ورائحة عطره لكى ينظر الناس إليه،  ىإذا دخل أحدكم الكنيسة بمالبس فاخره وحل -87

 فماذا تفعل أنت؟

 تنظر له بأعجاب وتقدير -أ

 تنظر له بحسد وحقد -ب

 ال تهتم -ج

 

 ( ال يخلص األنسان اال بــــ14: 2من اآلية يع ) -88

  واألعمال معا  األيمان  -ج  األعمال فقط -ب   األيمان فقط -أ

 

 ليس ألحد شئ صالح ما لم يكن قد أخذه من -89

 العالم -ج   هللا -ب  أبليس -أ

 

 ال يجوز لنا أن نسبق بالحكم مادام الرب نفسه هو  -90

 الخالق -ج  المحب -ب  الديان -أ
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 )×(ام )√( ثانيا: ضع عالمة 

 

 ) (   مالخى فى سرد األحداثيشابه اسلوب ميخا اسلوب  -1

 زل عندما يتنازل ليعطى ين(  يقال أن هللا 3: 1ل فى )ميخاكلمة ينز -2

 ) (     أهتماماً بالضعف البشرى

 ( كان باب المدينة فى الشرق يشير الى رجال الدولة 9: 1فى )ميخا -3

 ) (     العاملين مع الملك ومشيريه

 ) (      يرشميخا من سبط أ -4

 ( نفهم منها أن الخطية تعرى كل ما هو جميل فى 11: 1فى )ميخا -5

 ) (      نظر اإلنسان وال تستره

 لشعب بواسطة ( يصور فيها ميخا المآسى التى تحدث ل16: 1)اآلية -6

 ) (       السبى

 هرب من الغزو القادم عليها ألنها تالخيش أن  ةناكطلب ميخا من س -7

 ) (    أول من دفعت صهيون ألرتكاب خطية

 كثيراً ما نرفض الصراحة فى توجيه حياتنا ونطلب الكلمات الخادعه  -8

 ) (      (6: 2كما )فى ميخا 

 ) (  ( بالسفينة التى بال قالع11: 2يشبه االنبياء الكذبة فى )  -9

  عندما يتسلل حب المال والطمع الى قلب االنسان يبغض الخير  -10

 ) (    2: 3كما فى ميخا  يشتهى الشر لهملآلخرين و

 ) ( عجزهم عن أن يتنبأوايشير ذلك الى  ياء الكذبة شواربهم يغطى االنب -11

 ( يصف فيها ميخا القادة بأنهم قادة 12، 11: 3اآليات فى )ميخا   -12

 ) (      يحكمون بالحق

 ) (   كان اليهود يعتقدون أن الخالص لجميع الشعوب  -13
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 ) (   لموسى على جبل صهيونالناموس األول اُِعطى  -16
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 ) (     أرض نمرود هى نفسها آشور  -25

 ر سيادة من كل الحكام ل فى العالم وصاروا أمراء أكثجال الرس  -26

 ) (     وأكثر سلطاناً من األباطره

 ) (    قوانين التالميذ إستمرت حتى بعد موتهم  -27

 ) (    ( تنسب هذه النبوة لزربابل2: 5)مي  -28

 المقصود بكلمة )ال ينتظر انساناً( ال يعتمد على سند  7: 5فى ميخا   -29

 ) (     بشرى بل نعمة هللا المجانية

 االيافه التكهن واعاء النبوات بأمور  عائفون( عائفون معناها)ال يكون لك  -30

 ) (      مستقبلية بقوة الشيطان
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 شعب اليهودى بعد عبور كانت مدينة شطيم هو أول موضع خيم فيه ال -36

 ) (    وهناك حدد الشعب عهده مع هللا األردن

 ارسة الحياة الروحية فى سلوكنا ماء هللا بكثرة الذبائح دون مضيمكن ار  -37
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 اإلنسان" ولم يقل يا اسرائيل فجأت اإلجابة عامة ألى ا"قد أخبرك ايه  -38

 ) (  اآلمم فى اإليمانلقبول إنسان فى العالم لكى يهئ ذهن شعبه  

 كان طلب الرب من البشر أن نصنع الحق ونحب  6كما نفهم فى ص  -39
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 ( هو إنقسام بسبب الكلمة )كلمة هللا( التى تجعل 6: 7فى اآلية )ميخا  -45

  ) (  الشعب ينقسم على ذاته فتفرق بين المؤمن وغير المؤمن

 الفائق) ( شره وفساده ال ينفتح باب الرجاء فى عمل هللاباذا اعترف اإلنسان   -46
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 ) (   يرى اإلنسان فى حياة الخطية رفض الرب له   -51
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 -الجدول األول:

 

 )ب( )أ(

1 
من يلجاء الى الروح القدس والكلمة ويستريح 

 تحتهما ال يخفيه من يسبب متاعب للبشر
) أ 6: 4مى ) 

) ب والتى رفضها ةبعد التأديب يرد الرب المطرود 2 10: 4مى ) 

3 
شبه ميخا أورشليم بال ملك بإمرآه تتألم لتنجب طفالً 

 جديداً 
) ج 4: 4مى ) 

4 
القائد الذى مع ن من بابل مع بعد سنوات تعودي

 الى السماء يحمل مسبيه سبياً  عودةص
) د 11: 4مى ) 

) س اآلن كثير من اآلمم تجتمع ضدك 5 15: 5مى ) 

6 
إنهم ال يعرفون أنهم سوف يدرسون مثل القش الذى 

 يجمع من البيدر
) ص 9: 4مى ) 

7 
السيد المسيح ينفرد بكونه المولود أزلياً كإبن هللا 

 الوحيد
) و 12: 4مى ) 

) ى تحذير لمن يرفض اإليمان بالمخلص راعى النفوس 8 2: 5مى ) 

 

 -الجدول الثانى:

 

 )ب(  )أ( 

 جميع ما أوصيتهم به أ الشريعة القديمة أعطيت 1

 لكل الشعوب واألمم ب الشريعة الجديدة أعطيت 2

 لليهود وحدهم ج الشريعة القديمة قدمت 3

 فى جبل سيناء د الشريعة الجديدة قدمت 4

 فى جبل صهيون هـ وعلموهم أن يحفظوا 5

 

 -الجدول الثالث:
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 )ب( )أ(

 أ القديس أرسانيوس 1
أن الصمت من أجل هللا جيد كما أن الكالم 

 من أجل هللا جيد

 ب األب بيمن 2
يجب أن نستأصل سم الغضب من أعماق 

 نفوسنا

 ج يوحنا كاسيان 3
الصمت  عنكثيراً ما تكلمت وندمت أما 

 فما ندمت قط

 د الشيخ الروحانى 4
من يحذر بلسانه لن يسلب كنزه منه الى 

 األبد

 

 

  -:رابعالجدول ال

 

 )ب( )أ(

1 
هوذا الخيل تضع اللُجم فى أفواهها 

 لكى تطاوعنا فندير جسمها كله
 أ

فال يكون منقسماً بين محبة هللا 

 ومحبة شئ آخر

2 
هوذا السفن أيضاً وهى عظيمة بهذا 

 عاصفة المقدار وتسوقها رياح
 ب

الروح الذى حل فينا يشتاق الى 

 غيره روحية سدحال

3 
ألنه حيث الغيرة والتحزب هناك 

 التشويش وكل أمر ردئ
 ج

طاهرة، مسالمة، مترفقة، 

 عديمة الريب والرياء

 د مميزات الحكمة السماوية 4
ذه بابل العظيمة التى بنيتها ه

 مجدى بقوة اقتدارى ولجالل

5 

مات بينكم ووالخصمن أين الحروبات 

ليست من هنا من لذاتكم المحاربة فى 

 أعضائكم

 س
"أحفظ لفمى كمامةً فيما الشر 

 ُمقابلى"

6 
لو لم يكن هللا محباً للنفس لما غار 

 عليها
 ص

فجيد لإلنسان أن تكون له غيرة 

 (شريرة )لكن ال تكون ُمرة أى

 و وطهروا قلوبكم يا ذوى الرأيين 7
"أهل كذلك أعداء اإلنسان من 

 بيته"
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 مسابقة

 رسالة العبرانيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسم : ...............................................

 303الدرجة :   .............  /   

 مسلسل االستالم : ................................
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  (104)..../   أوالً: أختار اإلجابة الصحيحة
  

  ب أ  ج ب أ  ج ب أ  ج ب أ 

1    27    53    79    

2    28    54    80    

3    29    55    81    

4    30    56    82    

5    31    57    83    

6    32    58    84    

7    33    59    85    

8    34    60    86    

9    35    61    87    

10    36    62    88    

11    37    63    89    

12    38    64    90    

13    39    65    91    

14    40    66    92    

15    41    67    93    

16    42    68    94    

17    43    69    95    

18    44    70    96    

19    45    71    97    

20    46    72    98    

21    47    73    99    

22    48    74    100    

23    49    75    101    

24    50    76    102    

25    51    77    103    

26    52    78    104    
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 (90)..../    )×( او عالمة )√( ثانياً : ضع عالمة 
 

 × √ م × √ م × √ م × √ م × √ م

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               
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 ثالثاً: أكمل

1   24   47   

2   25   48   

3   26   49   

4   27   50   

5   28   51   

6   29   52   

7   30   53   

8   31   54   

9   32   55   

10   33   56   

11   34   57   

12   35   58   

13   36   59   

14   37   60   

15   38   61   

16   39   62   

 

 ً  : التوصيلرابعا

 االول
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 الثانى
1 2 3 4 5    

        

 الثالث
1 2 3 4     

        

 الرابع
1 2 3 4 5 6 7  
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