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بسم االب واالبن والروح المدس االله الواحد امٌن 

 

 (مسابمة سفر أرمٌا الجزء الثانى)

 أختار االجابة الصحٌحة من بٌن االلواس:- أوالًال 

 24 الى 21صحاح الامن 

  :ةمد اصدلً ملن -1

 ه سن عشر حدىإ-   ب سنوات عشر- أ

 سنهأربعون  - ج

  

 : صدلٌا الملن -2

  بالعدل ٌمضً لم-   بالهٌكل نجس- أ

  سبك ما كل- ج

 

 : لكً ارمًأ لأٌس صدلٌا الملنكان  -3

  ٌصغى الٌهو الرب ٌستشٌر- أ

  ٌنفذ ما ٌملٌه علٌه الرب- ب

 سب هواهح جابهإ نتظري- ج

 

 :كان فشحور بن ملكٌا  -4

 كاهن وموظف عند الملن- أ

 كل ما سبك - مشٌراً للملن  ج- ب
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 : السؤال من الؽرض كان( 2: 21أر ) -5

  هللا رادهإ ةمعرفل ولاً ش- أ

  هللا ةطاع فً رغبه- ب

  الرب لسان على صوتهم سماع فً رغبه- ج

 

 ورشلٌمأ اسوار خارجالرابص  العدو بسبب باًال مرتع صدلٌا كان -6

 : هو االسوار داخل عدو لىإ نظره ارمًأ هوجؾ

  معه من وللوب للبه فساد- أ

  سبك ما جمٌع-  ج همضد العداوه الى هللا تحول- ب

 

 : لًإ ٌر جلعادٌش( 6: 22 رأ) فً -7

  سبك ما كل-  ج والغرب الشرق-   ب الغابات-أ

 

 الجبال على وٌنوحوا عدواصي نأ اارمً طلب( 20: 22أر) فً -8

 : مثل

  اخٌنوعم-  ج ٌفتاح ةبنإ-   ب استٌر- أ

 

 : ـل لبلها لدم وعد فٌها( 3: 23أر) -9

  سبك ما جمٌع-  ج وٌعموب ابراهٌم-  ب وحواء دمآ- أ

 

 :فً المعنى نفس هو( 11: 23أر) -10

 ( 6: 35مز- )ب  (19، 18: 4ام)- أ

 بكس ما كل- ج
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 رهمأس ٌتم لم نهأب فنادوا سبموا الذٌن الكذبه األنبٌاء كدأ -11

 : هو حدث ما نأو لباب لىإ

  اً جد هسرٌع يسبال من والعوده عارض امر- أ

  سبك ما كل- أدعو كذب نبوة أرمٌا   ج- ب

 

ًال  تحمل التً السله -12  مٌمدمهالذٌن  هللا والدأ تمثل جٌداًال  تٌنا

 :لـ همبوأ

  صالحهمال الحب خالل التأدٌب- أ

 هالذاتً دتهمارال كهمتري- للمكافأة  ج- ب

 28 الى 25من االصحاح 

بدأ ارمٌا النبى خدمته فى السنة الثالثة عشره من حكم  -13

 ؟: لذا ٌعتبر هذا التارٌخ هو . ٌوشٌا

 أول رسالة تسلمها من هللا- أ

 تارٌخ مٌالده حٌث دعى للخدمة- ب

 األثنٌن معا- ج

 

أبٌد منهم صوت الطرب وصوت الفرح وصوت العرٌس  -14

ٌمصد أرمٌا . وصوت العروس وصوت االرحٌه ونور السراج

 هنا ؟

 التماسه الى عامة الشعب والحكام- أ

 صناع التماثٌل- الطبمة الحاكمة   ج- ب
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كان ارمٌا النبى فى نزاع مستمر مع الملن الشرٌر ٌهوٌالٌم  -15

 بسبب؟

 ألنه ال ٌخاف انسان- أ

 اهتمام الملن ببناء لصر فخم- ب

 كل ما سبك- ج

 

بدأ حدٌث ارمٌا باعالن سلطان ٌهوه اله اسرائٌل على  -16

 االرض كلها بسبب؟

 لٌس لكونه الخالك فمط- أ

ً - ألنه اله التارٌخ وصانعه  ج- ب  االثنٌن معا

 

ٌرى أرمٌا النبى أن اسرائٌل كشعب خاص منتسب هلل  -17

 وٌلزمه؟

الطاعة والحٌاة - الشجاعة  ج- الصالة  ب- أ

 الممدسة

 36 الى 33من االصحاح 

 "رحمته االبد الى الن صالح الرب الن الجنود رب وحمدأ" -18

 : فً االٌه هذه معنى نفس درو

 سبك ما كل-   ج1: 136مزمور-  ب11: 3عز- أ

 نهأب  همصٌر حول رساله الملن صدلٌا النبً ارمٌا ابلػ -19

  بالسٌف ٌموت سوف- أ

 بابل ملن عٌناه ترى لن-   ج بسالم ٌموت- ب
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  هً هللا مع العهد ةخٌان ةباقع -20

 البرٌه ووحوش السماء لطٌور  كالً مأ همثسُس ج صٌرت نأ- أ

  حبًذال الحٌوان مصٌر نفس واٌتولع نأ- ب

  سبك ما كل- ج

 

 ...... هم ٌونباالرن -21

 ركاب بن ٌوناداب الى تنسب جماعه او عشٌره- أ

  البدوي النظام وتمدٌس الخمر شرب عدم بدأبم ٌتمسكون- ب

  سبك ما كل- ج

 

 كل ورشلٌمأ سكان كل وعلى.......  علً لبأج أنذاه" -22

 "الشر

  اسرائٌل-  ج ٌهوذا-   ب مرهالسا- أ

 

ألن بنى ٌوناداب بن ركاب لد ألاموا وصٌة )من المائل  -23

 (أبٌهم التى أوصاهم بها أما هذا الشعب فلم ٌسمع لى

 أرمٌا- ماتان بن ٌجدلٌا  ج- هللا  ب- أ

 

 عشٌرة كانت ال تشرب الخمر واستمرت فى مرتفعات ٌهوذا  -24

 اآلرامٌٌن- الكلدانٌٌن  ج- الركابٌٌن  ب- أ
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 تعنً محبوس ناأ:  لائالًال  باروخأرمٌا  صىوآ (5) عدد فً -25

 . كان اارمً نأ

  السجن بٌت فً مسجون- أ

  بٌته من الخروج من ممنوع- ب

 الرب بٌت دخول من ممنوع- ج

  

 فً كتب ما سمع عندما ٌهوٌالٌم الملن فعل رد كان ماذا -26

 : النبً ارمٌا فم عن الدرج

  انوننال فً التً النار فً حرلهاو الدرج مزق- أ

  باروخ وكاتبه النبً ارمٌا على لبضوا- ب

  التوبه بروح للبه زقوم المسوح لبسه وابشك ثً- ج

 

 ان ٌهوذا ملن ايشوي بن لٌموٌاهيل........  السنه فً كان -27

  الرب لبل من ارمٌا الى صارت الكلمه هذه

 السادسه-   ج السابعه-   ب الرابعه- أ

 40 الى 37من االصحاح 

 ان وشعبه هوعبٌد الملن رفض على الدالهاالٌه  هً ما -28

 . فً هللا كالم سمعواي

 (6: 40ار)-  ج (2: 37ار)-  ب (2: 32ار)- أ

 : تعنً" نفسكموا أتخدع ال" -29

  نفسهمأب انفسهم اعوخدي انهم- أ

  نفسهمإل همداعخ على عهم بناءخدي ابلٌس ان- ب

 صحٌح سبك ما كل- ج
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 ٌوناثان؟ بٌت سجن فً رمٌاا وضع لماذا -30

  دمشدال العماب ٌستحك نهال -أ

 المساجٌن على ثٌرهأوت اارمً ةشخصً ةلو أوار مالنه- ب

  هوعزلف

 . صدلٌا الملن بٌت من ولرٌب حمري سجن النه- ج

 

  ارمٌا لتل الملن ن صدلٌام الرؤساء طلب -31

  الحرب رجال ىٌادا فٌضع وتهببن النه- أ

  الشر لب الشعب لهذا السالم ٌطلب ال النه- ب

  سبك ما كل- ج

 

 . الكلدانٌٌن الى ٌخرج بموله الممصود -32

 اورشلٌم من الهروب-   ب لهم نفسه تسلٌم- أ

  لمحاربتهم ٌخرج- ج

 

 . اارمً بمتل الملن صدلٌا مرأي لم -33

 اارمً ألجل ٌهوذا عماب ئٌرج ان ٌمكن هللا ان منه ناً ظ- أ

  سبك ما كل- ارمٌا  ج ىشخي النه -ب

 

ًال  هنان ٌموتل جبال فً امًرا وضع تم لماذا -34  ؟جوعا

  باالعدام الحكم فً السلطه مله لٌس الرؤساء الن -أ

  سبك ما كل-  ج بمتله لهم ٌسمح لم الملن الن- ب
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  ةمد اورشلٌم حصار استمر -35

  اشهر ةست-   ب ونصف سنه- أ

  م.ق 588 ٌناٌر الى م.ق 587 ٌولٌو من- ج

 

 هو بالشعب حل ما ان إلرمٌا ثنىالو الشرط رئٌس شهد -36

  فً االلهً للصوت مسماعه وعدم هماياخط رثم

 (3: 42ار)-  ج (3، 2: 40ار)-  ب (5: 39ار)- أ

 

 الشرط رئٌس من اارمً بهامتع ت التً الحرٌه من مغالرب -37

  فً ٌعٌش ان اختار

 ٌهوذا-   ج اورشلٌم-   ب بابل- أ

 44 الى 41 االصحاحمن 

 كان الدافع وراء لتل اسمعٌل بن نثنٌا لجدلٌا بن أخٌمام هو  -38

تنفٌذ أمر من - لتل بالخطأ ج- الحسد والغٌرة  ب- أ

 ملن بابل

 

ًال ! من لائل هذه الجملة؟ -39 ًال وأمٌنا لٌكن الرب بٌننا شاهداًال صادلا

إن خٌراًال . أننا نفعل حسب كل أمر ٌرسلن به الرب الهن الٌنا 

أو شراًال فاننا نسمع لصوت الرب إلهن الذى نحن مرسلون إلٌه 

 لٌحسن إلٌنا اذا سمعنا لصوت الرب إلهنا

 كل رؤساء الجٌوش وكل الشعب- أ

 كل ما سبك- ٌوحنان بن لارٌح وٌزنٌا بن هوشعٌا  ج- ب
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 اذ انفسكم دعتمخ لد النكم !؟الجمله هذه لائل من -40

 الرب الى ألجلنا صل..  لائلٌن لهكمإ الرب الى رسلتمونًأ

  فنفعل رناخبا هكذا إلهنا الرب هٌمول ما كل حسب و لهناإ

  رٌحلا بن ٌوحنان-   ب النبً ارمٌا- أ

  الجٌوش رؤساء كل- ج

 

 تمولل نااله الرب م ٌرسلنل ،بالكذب متكلم انت  :المائل من -41

  هنان واؼربلتت مصر لىإ واتذهب ال

  رٌحلا بن نحناووي ٌاعشهو بن اريزع- أ

  سبك ما كل-   ج المتكبرٌن الرجال كل- ب

 

 باسم بها اكلمتن التً ةالكلم لن نسمع ال ناأن" :المائل من -42

 . "الرب

  النساء وكل مصر ارض فً ساكنال الشعب كل- أ

 خرىبخرن آللهه أي نساءهم ان اعرفون لذٌنلا الرجالكل - ب

 سبك ما كل- ج

 48 الى  45 االصحاحمن 

   ......."الى النبً ارمٌا بها تكلم التً الكلمه" -43

  شٌاٌو-   ج باروخ-   ب ٌهوٌالٌم- أ

 

ًال  داز لد الرب ى ألنل ٌلو" -44  ........." على حزنا

  ىلمأ-   ج نًحز-   ب تعبى- أ
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 " همت عمابوق علٌهم ىان........  ٌوم ألن ٌمفوالم " -45

 جزاءهم-   ج نائهمف-   ب مهنهال- أ

 

 صور من نمرضيل......  كل النله اآلتً الٌوم بسبب" -46

  "بمٌه كل ٌدونصو

 االشورٌٌن-  ج نٌنالفلسط-   ب المصرٌٌن- أ

 

 تخشًؾ ...... بٌالًال س تكون و الشمال من تصعد هامًا ه" -47

 " االرض

  اً جارف- عاتٌاً  ج-   ب شدٌداً - أ

 

 "مؤاب على ناحٌهج بسطوي.........  ٌطٌر هو اه" -48

  قكر-   ج حمامن-   بكنسر -أ

 

  "ةحفرال فً ٌسمط.......  وجه من هربي الذي" -49

 الوصٌه-   ج الخوف-    ب هللا- أ

 52 الى 49 االصحاح

 هم نسل "مأدو"بنو  -50

  ٌوسف-   ج عٌسو-   ب ٌعموب- أ

 

إلتزام من جانب  مع هىال وعد بها ألٌه الشاهد ذكرأ -51

 االنسان 

 (12: 50- )ج  (8: 50- )ب  (1: 50)- أ
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 :(بالكٌل الذى كالت به ٌكال لها)أذكر شاهد بنفس المعنى  -52

 (1: 52- )ج (14: 51- )ب  (15: 50)- أ

 

 (الشٌطان) بالمطرله والخاطئ البار االنسان من كلٌضرب  -53

 : لكى 

  كعماب والثانً تجربهن االول- أ

 لح الخاطئ من رذائلهوٌص الفضائل فً البار ٌزداد لكً- ب

  سبك ما كل- ج

 

 كل" كلمه "االرض كل رستن ربد البً ذهب سأن بابل" -54

 : الى تشٌر "االرض

ً  األثنٌن-   ج األبرار-   ب األشرار- أ  معا

 

  والخمسون الثانً االصحاح كاتب هو من -55

ً  االثنٌن-   ج عزرا - ا  بارمً- أ  معا

 

ًال   (×)او عالمة  (√)ضع عالمة :- ثانٌا

 24 االصحاح الى 21الصحاح من ا

ا وارمً وهق مركز فً كان صدلٌا الملن ان لظاهرمن ا -1

     ) (االؼلبٌه نم سخرٌه موضع

   ) (امٌر بن ورحفش نفسه هو كٌهمل بن ورحشؾ -2
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  رهصن هً نصرتها حسبت لاببت كان (7) عدد فً -3

   ) (ذلن هللا ٌمبل ولم اسرائٌل إله على آللهتها

  ألنه وذلن اوشًي ابٌه من دالًال ب الحكم ٌهوآحاز تملن -4

       ) ( البكر اإلبن

  كانوا "واجر" بكلمه الممصود( 21: 23أرمٌا) فً -5

   ) (للتوبه الناس ٌدفعوال هجاولج بسرعه ٌعملون

 من نسرلها "الرب ةكلم رلةبس ٌمصد( "30: 23ار) -6

  ) (  لها او نمارسها فى حٌاتنانسمع ان دون االخرٌن

  ولكن بابل سبً من سٌعود الشعب انأكد أرمٌا  -7

 ) (السبً من عاما 70 بعد وانما صدلٌا اٌام فً لٌس

  بالجسد الهٌكل وفمدوا اورشلٌم من وامرح الذٌن -8

 اورشلٌم صاروا بالروح مرتبطه ملهاعمأ ولكن

    ) (الممدس الرب وهٌكل الروحٌه

 28 الى 25من االصحاح 

  مهأ من ٌخرج الشر هوذا الجنود رب لال هكذا" -9

 " ) (االرض اطراؾ من عظٌم نوء نهضوي امه الى

  بركه جعلهاأ المدٌنه وهذه هولشًن البٌت هذا اجعل" -10

 "     ) (االرض شعوب لكل

  حسن هوكما  ىب وصنعا دكميب ذاانفه انا ماأ" -11

      ) ( "اعٌنكم فً ومستمٌم

  ٌاراًال وان اًال ربط لنفسن تصنعال  ىل الرب لال هكذا" -12

 ( )"     واجعلها على عنمن
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  وسط أٌتنبل حننٌا ارسل هللا ان اًال عملً اارمًأكد  -13

        ) (شعبه

  لد وانت لنرسي لم ربال نأ" امًألر احننً لال -14

 ) ( "  الكذب على ٌتكل الشعب هذا جعلت

 32 الى 29من االصحاح 

 " ) ( المدٌنة التً سبٌتكم إلٌهاؼضبواطلبوا " -15

    ) (" ولٌس مثلهبسٌطألن ذلن الٌوم " -16

 "   ) (ٌن بسبب كسرنحرؾما بالن ت" -17

 ، حزناًال رنموا لٌعموب : ألنه هكذا لال الرب " -18

 "    ) (واهتفوا برأس الشعوب

   ) ("ٌأتون، وبالتضرعات ألودهمبالفرح " -19

 ها المتارس لد أتوا إلى المدٌنة لٌأخذوها، ولد " -20

 ( )"     ق العمالًدفعت لٌد

 هل ٌعسر علً . روحهأنذا الرب إله كل ذي " -21

        ) ("أمر ما

  وجرحن منفعهكسرن عدٌم ال: ألنه هكذا لال الرب " -22

 "       ) (عضال

 36 الى 33من االصحاح 

  هاسرار ٌكشؾ وان ٌعطً ان دائما مستعد هللا -23

 ) ( إللهٌةا العطٌه ٌستمبل للب الى محتاج نهلن النسانل

  الذي ىسٌانمال الوعد هو 33 االصحاح فً 8 عدد -24

 المخلص المسٌح السٌد بمجًء الجدٌد العهد فً تحمك

        ) (الموعود
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  روحٌه ةحٌا الى تشٌر (مامًأ لؾت) ةبارع ان  -25

     ) ( هللا معرفه تضمنوت مٌهاس

  فً ولو هشعب وبهت جىرتي هللا ان 7 الى 3 عدد من -26

     ) (  اآلخٌره اللحظات

  الملن حراقإ بعد النبً ألرمٌا الرب كلمه كانت -27

  ) ( جدٌده اتٌدتهد علٌه وزاد تةكتاب ٌعٌد ان الدرج

  فً كتبام سمع عندما ٌهوٌالٌم الملن فعل رد كان -28

 روحب هللب زقوم حسومال ولبس ثٌابه زقم انه الدرج

        ) (التوبه

 40 الى 37من االصحاح 

  ممله طمحب النه خائن اارمً ان ورجاله الملن اعتبر -29

      ) ( والشعب الجٌش

  ما ولال الملن امام نهارإؾ السجن من اارمً ؾخا -30

 بٌت فً جعلتمونً حتى عبٌدن لىإ و لٌنإ خطٌتً هً

         ) ( السجن

  ) ( اورشلٌم على الحصار استئناؾ عن ارمٌا أتنب -31

  ) ( هللا كلمه لسماع مرتٌن اارمً الملن صدلٌا ستدعا -32

  وواجه لحكل مانتهأب يشونال الملن عبد شهد -33

   ) ( ٌفعله ان ؼٌره ٌستطٌع لم ما اعةبشج

  لكنه حمٌمً نبىن اارمً دور درني الملن صدلٌا كان -34

 ( )ة    براءت اعلن وال طلمةي لم

  اصدلً لبول من بالرؼم كلها ارمٌا نبوات تحممت -35

      ) (  هللا كلمه سماعل
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  فً البابلٌنٌد  فً وسمطت ألورشلٌم الحصار نتهىأ -36

    ) ( الملن صدلٌا حكمل التاسعه السنه

  ادلالع المصٌر هو بالموت والحكم ٌنالعٌن للع كان -37

  وجه فً ناجحه ؼٌر همماوم ٌمودون الذٌن ادةللك

ًال  الحصار   ) ( المدٌم الشرق فً الحرب لٌدالتك طبما

  الى لدموا الذٌن االمم الى يشونال الملن عبد شٌري -38

    ) ( بخالصه وتمتعوا المسٌح السٌد

  ضد الثوره ٌرفض كانؾ سالم كرجل ٌالدج رؾع -39

      ) ( رمٌاإب ثراًال أمت بلبا

  دلٌاج لتل على الخوؾ نٌوحنا للب ٌشؽل كان -40

      ) ( اسماعٌل منفحذره 

  تدفع التً هً الحسد ةخطً فً اسماعٌل سموط -41

   ) ( الخطاٌا من تنمطع ال سلسله الى االنسان

  الشعب رؤساء وكل حرياق بن حنانٌو اضطر -42

   ) ( اسماعٌل من خوفاًال  مصر الى الهروب

  دمٌناالك الثمانٌن من رجالًال  70 اسماعٌل تلق -43

 ) (ذنب بال بالمصفاه برٌناع الرب بٌت ةلزٌار الورشلٌم

 44 الى 41من االصحاح 

  حٌنما النبً ارمٌا وكلم ٌامأ 10 بعد هللا استجاب -44

  حرياق بن حنانٌوو الجٌوش رؤساء كل اجل من صلً

     ) ( الشعب وكل اشعًهو بن ذنٌاوي
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  همألجل صلً نأ بعد ٌهوذا شعب ةلبمً النبً ارمٌا لال -45

  بالرؼم ربال رألم ٌستجٌبوا لم ألنهم نفسهمأ واخدع نهمأ

          ) ( هللا يأر واٌعرؾ ان البداٌه فً واطلب نهمأ من

  هللا ٌحرن ان ٌرٌد حٌن نفسه االنسان دعٌخ ما اًال كثٌر -46

  ) ( تهومشور وخطته هللا حكمهل ٌخضع ان ال هواه حسب

  رجالال وكل حرياق بن وٌوحنا عٌاشهو بن اريزع رنان -47

  ٌكن لم ألنه الرب كالم هو اارمً كالم ان متكبرٌنال

          ) ( الشخصً هواهم بحسب

  وكل حرياق بن حنانٌوو شعٌاهو بنعزرٌا  كان -48

 ةلون لب عونهطًي ربال كـ  هللا الى طلعونتي بالشع بمٌه

            ) ( ٌستخدمونها

  وكل ٌوشالج رؤساء كلو رٌحلا بن حنانٌو سمع" -49

       ) ( "ٌهوذا ارض فً ةلامإلاب الرب صوتل الشعب

  مصر الى الشعب مع ٌُحمل ان إلرمٌا هللا حسم -50

 ،  شدٌد ارراصب الرب تصود عصوا ق واكان وان منهأل

           ) ( دهماعن فً مهرنتي ال لكنه

  رضأ الى مصر رضأ من عونجٌر السٌؾ من الناجون -51

            ) (كثٌراًال  نفراًال  ٌهوذا

 48 الى 45من االصحاح 

 ) (االرض هذه وكل ؼرسته ما لتلعوا تهيبن ام دمهانذأ أه" -52

 "  ) (الرب ٌمول جسد ذي كل على اًال خٌر البج ذأانه النً" -53

 ( )"          اما انت فال اؤدبن بل افنٌن"  -54

         ) ( "مخٌؾ وال ٌسترٌحو طمئنوي ٌعموب ٌرجعؾ" -55
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 "  ) (تسترٌحال  تىم حتى الرب سٌؾ ٌا اه" -56

  ( )" ادىاالي ةلو بسبب البنٌن الى االباء تلتفت ال" -57

  ) ( للحرب ةلو رجالو جبابره نحن تمولون كٌؾ" -58

 " ) (مؤاب سكان ٌا البرٌه فً واواسكن المدن خلوا" -59

 52 الى 49من االصحاح 

  روح تحمل عمون وبنً اسرائٌل بٌن العالله كانت -60

        ) (الصداله

  لههلالمت هللا مدٌنه من النفس اعماق تحول الخطٌه -61

    ) ( جٌجوض صراخ كله حرب مولع الى

  فً هعراببال رلٌدا هلأ و المعً هلأ من كل اشتهر -62

       ) ( الموس رمً

 ) ( بلٌسإ مسكن النهاهى بابل  انده للربمع نفس كل -63

  الطعام من كبٌره كمٌات كلأي (بٌل) االله كان -64

      ) ( مساء كل والشراب

  هو ناسلالب "ىتشفع لعلها جرحهال خذوا بلساناًال " -65

 ) (الفاسد ؼٌر نماأليا به والممصود عالجلل مرهمو دواء

   لنس مه ٌونادالم "ديام ملون روحالرب  ٌمظأ لد" -66

 ( )ح      ون بن حام

 الممصود "لمتنن نتممأو نتمصوخ خاصمهانذأ أ" -67

 الولت فً اوالده عن دفاعه هنكاع على هللا خذأب فٌها

        ) ( المناسب

  كاتب باروخ عم هو بن ايعسم بن اٌرين بن سراٌا -68

 ( )النبى      ارمٌا سفر
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  ارمًأ به أٌتنب ام ان كٌدألت 52 االصحاحجاء  -69

       ) ( فعال تحمكلد 

  زرادانونب ٌد على الشامخ مبناه ودمر الهٌكل حرقأ -70

 ( )ئه بنا من عام 424 بعد نصر نبوخذل الشرط رئٌس

 

ًال  أكـمـل : ثالثا

 24 حتى االصحاح 21من االصحاح 

 21وعمره عندما ملن ........ صدلٌا اسم عبري معناه  -1

 سنه

 إتكل حزلٌا على الرب وإنتظر عمله بٌمٌن االٌمان  -2

 . فإتكا على وعود فرعون........أما

 .لتل اوالده أمامه والتلعت عٌناه وسٌك الى بابل..........  -3

 .فً اورشلٌم........  لتل نبوخذ نصر الملن  -4

مثل ابٌه ٌهوٌالٌم شرٌراًال وبسبب شره انتزعه ........  كان  -5

 . هللا بعد ثالث شهور من ملكه

وشبه ........ حسب عمٌما برؼم انجابه هو  (22أر) -6

 الوعاء الخزؾ المكسوربـ

 .سبع مرات فً العهد المدٌم ........ دعى المسٌح  -7

أحٌانا ٌستخدم هللا االحالم لتمدٌم رساله الهٌه كما حدث مع  -8

 .واٌضا مع ٌوسؾ الصدٌك ....... 

 .فً سلة التٌن الجٌدة بالعذارى الحكٌمات....... شبه الرب  -9
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الذٌن بموا فً اورشلٌم و لم ٌخضعوا للسبى ٌشبهون التٌن  -10

الذي ٌبمً على االشجار طول الشتاء ولكنه ال ٌصلح ....... 

 .بل ٌلمً فى مزبله او ٌحرق بالنارلألكل 

 28 حتى االصحاح 25من االصحاح 

 ........"الرب من العالء ٌزمجر ومن مسكن لدسه ٌطلك " -11

 ..........ٌدخل الرب فً خصومه لانونٌة لٌحاكم كل  -12

 "الؽنم........ ولولوا اٌها الرعاه واصرخوا وتمرؼوا ٌا " -13

 "بن شمعٌا......... كان رجل اٌضا ٌتنبأ بأسم الرب " -14

هكذا لال الرب لً اصنع لنفسن ُربُطا وانٌاراًال واجعلها " -15

 ........"على 

وكل الشعب ........ كلم ارمٌا النبً حننٌا النبً امام " -16

" الوالفٌن فً بٌت الرب

 32 حتى االصحاح 29من االصحاح 

 "وكلوا ثمرها....... ابنوا بٌوتا واسكنوا واؼرسوا  " -17

 ..........ا بنهاٌه السبً بعد أواالنبٌاء الكذبه تنب -18

ما كتب لٌثٌر الكل نالى ارمٌا لٌبرر مولفه ا........لم ٌرسل  -19

 ضده

 .........كان صفنٌا ٌعمل رئٌس لحرس  -20

" لول الربيفال تخؾ ........ اما انت ٌا عبدي " -21

 36 حتى االصحاح 33من االصحاح 

الذي أخطاوا به الى واؼفر كل ....... واطهرهم من كل " -22

  " بها علىعصواذنوبهم التً اخطأوا بها الى والتً 
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ًال و......... هأنذا اضع علٌها " -23  وأشفٌهم واعلن لهم عالجا

 كثرة السالم واالمانه 

كل واحد الى أخٌه ......... انتم لم تسمعوا لً لتنادوا " -24

  ."وكل واحد الى صاحبه

 40 حتى االصحاح 37من االصحاح 

 الفمراء الذٌن لم ٌكن لهم شًء تركهم نبوزرادان رئٌس " -25

 "وحموال........ الشرط فً ارض ٌهوذا واعطاهم 

بل تكون لن نفسن ........  بل انما انجٌن نجاة فال تسمط " -26

 "ؼنٌمة النن لد توكلت علً ٌمول الرب

 44 حتى االصحاح 41من االصحاح 

وانمذكم من .........  ال تخافوه ٌمول الرب النً انا معكم " -27

  "ٌده

وال .........  ان كنتم تسكنون فً هذه االرض فانً " -28

 "انمضكم واؼرسكم وال التلعكم 

 "لصوت الرب .........  فجاءوا الى ارض مصر النهم " -29

من اجل شرهم   فها هً خربة هذا الٌوم ولٌس فٌها ساكن" -30

اذ ذهبوا لٌبخروا وٌعبدوا الهة اخرى لم ........ الذي فعلوه 

  "ٌعرفوها هم وال انتم وال اباؤكم

بعد من اجل شر اعمالكم من ........  لم ٌستطع الرب ان " -31

اجل الرجاسات التً فعلتم فصارت ارضكم خربة ودهشا 

  "ولعنة بال ساكن كهذا الٌوم
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 48 حتى االصحاح 45من االصحاح 

ؼنٌمة فً كل المواضع التً تسٌر .........  واعطٌن " -32

 "الٌها

 "ولم اجد راحة.........  لد ؼشً علً فً " -33

من .........  فهذا الٌوم للسٌد رب الجنود ٌوم نممة " -34

 "مبؽضٌه 

 "النهم ٌسٌرون بجٌش........  صوتها ٌمشً " -35

 "ولد مال االرض عوٌلن........  لد سمعت االمم " -36

 "اهدا واسكن........  انضم الى " -37

 "كل سكان االرض........  فٌصرخ الناس و " -38

 "وعلى خزائنن ستؤخذٌن .......  فمن اجل اتكالن على " -39

 ملعون من ٌعمل عمل الرب برخاء وملعون من ٌمنع " -40

" عن الدم........ 

 52 حتى االصحاح 49من االصحاح 

النفس التى ترتد عن مسٌحها لتتكل على ذاتها وإمكانٌاتها  -41

 ........البشرٌة تجنى مرارة 

برعاٌة هللا الذى ٌحمل شعبه وفى نفس .......... ٌرمز  -42

 الولت ٌرمز للعنؾ والسرعه فى الخطؾ

 "ال ٌستطٌع الهدوء.......  فً البحر " -43

تشٌر الى معاندة هللا ومحبة العالم والمسوه ......... كلمة  -44

 .على البشر

 "بالرب بعهد أبدى ال ٌنسى........ هلم " -45
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 كما اسمطت بابل لتلى اسرائٌل تسمط اٌضا لتلى بابل فً " -46

..........." 

.........  صانع االرض بموته ومؤسس المسكونة " -47

 "وبفهمه مد السماوات

عن الههما عن رب .........  الن اسرائٌل وٌهوذا لٌسا " -48

 "الجنود

 

ًال   (ب)الى العمود  (أ)صل من العمود :- رابعا
 24 حتى االصحاح 21االصحاح من 

 :-الجدول االول

 

 (ب)  (أ) 

 أسم والدة صدلٌا أ صدلٌا 1

 هو الذى المى أرمٌا فى السجن ب حمٌطل 2
 كان كاهن الملن ج ملكٌا 3

صفنٌا بن  4
 معسٌا

 إسم عبرى معناه ٌهوه بر د
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 28 حتى االصحاح 25االصحاح من 
 :-لثانىالجدول ا

 (ب)  (أ) 

1 
ال تسلكوا وراء آلهه 

 أخرى
 كل كالمى الذى تكلمت به أ

2 
أجلب على تلن 

 االرض
 ب

وتكون هنان الى ٌوم 
 ألتمادى

3 
أجتمع كل الشعب 

 على
 لتعبدوها وتسجدوا لها ج

4 
أدخلوا أعنالكم تحت 

 نٌر
 أرمٌا فى بٌت الرب د

 هـ ٌؤتى بها إلى بابل 5
ملن بابل وأخدموه وشعبه 

 وأحبوا

 

 32 حتى االصحاح 29االصحاح من 
 :-لثالثالجدول ا

 (ب)  (أ) 

1 
هوذا زوبعة الرب تخرج 

 بؽضب ونوء جارؾ
 واؼرسوا جنات وكلوا ثمرها أ

 فى عناثوث ب ابنوا بٌوتا واسكنوا 2

 فتبنٌن ٌاعذراء اسرائٌل ج سأبنٌن بعد 3

4 
فاشترٌت من حنمئٌل بن 

 عمى الحمل الذى
 على رأس االشرارٌثور د

5 
وتطلبوننى فتجدوننى "

 "إذ 
 تطلبوننى بكل للبكم هـ
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 52 حتى االصحاح 49االصحاح من 
 :-لرابعالجدول ا

 

 (ب)  (أ) 

 تمرد مزدوج أ (بٌل)اآلله مردوخ  1

 ب "مراثاٌم" 2
المطرله التى هشمت كل 

 ممالن االرض

 ج "فمود" 3
شكل رجل عظٌم على 
رأسه تاج وله سبعة 

 لرون ثور

4 
نبوخذ نصر 

 (الشٌطان)
 جبل الماس د

 عموبه هـ االنسان البار 5
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مسابمة سفر أرمٌا 

 (52)إلـى اإلصحاح  (21)من اإلصحاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................... األســـن

 192/ : .................الدرجة

 : ..............االستالم هسلسل
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( 55 )......./   أختار اإلجابة الصحٌحة: أوالًال 

 ج ب أ م ج ب أ م ج ب أ م

1    20    39    

2    21    40    

3    22    41    

4    23    42    

5    24    43    

6    25    44    

7    26    45    

8    27    46    

9    28    47    

10    29    48    

11    30    49    

12    31    50    

13    32    51    

14    33    52    

15    34    53    

16    35    54    

17    36    55    

18    37        

19    38        

 

 

 

 



27 
 

ًال  ( 70)....../   (×)أو عالمة  (√)ضع عالمة : ثانٌا

× √ م × √ م × √ م × √ م 

1   20   39   58   

2   21   40   59   

3   22   41   60   

4   23   42   61   

5   24   43   62   

6   25   44   63   

7   26   45   64   

8   27   46   65   

9   28   47   66   

10   29   48   67   

11   30   49   68   

12   31   50   69   

13   32   51   70   

17   36   55      

18   37   56      

19   38   57      
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ًال   (48      )...../أكمل: ثالثا

1  13  25  37  

2  14  26  38  

3  15  27  39  

4  16  28  40  

5  17  29  41  

6  18  30  42  

7  19  31  43  

8  20  32  44  

9  21  33  45  

10  22  34  46  

11  23  35  47  

12  24  36  48  

 

ًال   (19      )....../ التوصٌل: رابعا

األول 
1 2 3 4 

    

 

الثانى 
1 2 3 4 5 

     

 

الثالث 
1 2 3 4 5 

     

 

الرابع 
1 2 3 4 5 
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