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  الوحدة االولي           بسم االب و واالبن والروح القدس                               

 اله الواحد امين

  ٣:  ٤افسس " مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم " 

  -:في ضوء االية السابقة وضح االتية

  معني كلمة وحدانية) أ

  ما هي ركائز التي تقوم عليها وحدانية الكنسية؟) ب

  هذه العبارةان وحدانية الكنيسة ال تتنافي مع تنوع المواهب فسر ) ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :معني الوحدانية) جـ أ

  هي ان تكون وحدانية الروح فال يكفي ان يكون لها فقط كل مظاهر الوحدة 

وحدة العبادة كل هذه امور + وحدة الصورة والمظهر + وحدة المكان + مثل وحدة االسم 

  وهري في الوصية ان لم تكن مشتملة بوحدانية الروحواجبة ولكنها ليست االمر الج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:ركائز التي تقوم عليها وحدانية الكنيسة ) جـ ب

  رجاء واحد  -ج    رب واحد  - ب    جسد واحد  -أ

  معمودية واحدة  -و    ايمان واحد -هـ    روح واحد  -د

  اله واب واحد للكل -ز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدانية المسيحية ال تعني وحدة المواهب بل العكس لقد اعطي السيد المسيح مواهب ) جـ ج

مختلفة للوحدانية المسيحية مثلها مثل الجسد الواحد فيها اعضاء كثيرة لكل عضو من 

واحد المتمثل في الوحدانية فهي اعضائه عمله الخاص اما غاية المواهب متنوعة للجسد ال

  بنيان كنيسة الرب يسوع وبنوها ونموها في القداسة الي ان تصل الي الكمال المسيحي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٢س

  ) ×(وعبارتها بدون وحدانية الروح تكتمل وحدانية الكنيسة في مظهرها  واسمها  -١

  تكتمل وحدانية الكنيسة في مظهرها  واسمها وعبارتها مع وحدانية الروح  -
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من عوامل االنقسام الكبرياء والغرور والتعصب واالهتمام بأمور سطحية ال تؤدي الي  -٢

  )√(وحدانية الكنيسة 

واحتمال ومحبة برباط  من عوامل وفضائل الروحية تواضع ووداعة وطول اناه بصبر -٣

  )√(السالم حتي نصل الي وحدانية الروح 

  )×(هل تتنافي وحدانية الكنيسة مع تنوع المواهب  -٤

ال تتنافي وحدانية الكنيسة مع تنوع المواهب بل تؤدي الي كمال وحدانية المسيحين  -

  بالكنيسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ارات االتية بكلمات مناسبةاكمل العب ٣س

  بها دعيتهم في الرب ان تسلكوا كما يحق الدعوة التي انا االسيرفاطلب اليكم  -١

  المحبة محتملين بعضكم بعض في  بطول اناه و  وداعةبكل تواضع و -٢

  ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم مجتهدين -٣

  دعوتكم واحد ءرجاجسد واحد وروح واحد كما دعيتهم ايضا في  -٤

   واحدة معمودية واحد   ايمانرب واحد  -٥

  المسيح الرأسبل صادقين في محبة تنمو في كل شيء الي ذاك الذي هو  -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما هي التشريعات التي وضعها الكتاب المقدس للسلوك المسيحي؟ ٤س

  :تاب المقدس للسلوك المسيحي هيالتشريعات التي وضعها الك) ٤ج

  التخلي نهائيا عن الشرور والمعاصي -٢    عدم السلوك نظير االمم -١

  تجنب الغضب -٤  نبذ الكذب والتحلي بالصدق -٣

  ضبط اللسان -٦    االبتعاد عن السرقة كليا -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ه من العمود ما يناسب) ب(اختر من العمود  ٥س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
Z������5 )����ا  Zا�!� وا�'�ا)� -١  ٢  ان آ�� ��ا]  \���  

  ��B آ� ه� ._ �� ���ع -٢  ١  �7!�� ا3��ن ا�*��� ا����Iق

��G -٣  ٤  اa%!�ا او I7 3"`�ا��
 G�5�&b7  

  �g7 3ب ا� f�b�� ZD-�a -٤  ٥  e�7 3��ا روح ا] ا�'�وس
�hآ���ا �"&� ��� ZD%��Z ���م ا�&�اء -٥  ٣  ء ����� B�� ي	ا�  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :بم تفسر العبارات االتية -٦س

  ينشئ القتل عن طريق الغضب؟ -١

  الغضب ذاته كلمة نابية مثيرة تكون سببا للقتل ١جـ

  ا للبنيان؟ال تخرج كلمة رؤية من افواهكم بل كل ما كان صالح -٢

فاللسان الذي يسبح اهللا ال يلعن وال يشتم وال يتفوه بالفاظ ال تليق شرور تحزن روح  ٢جـ

  اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٧س

  )ذهنكم –جسدكم  –شهواتكم ............. (تنجدوا بروح  -١

  )تخطئوا –تكذبوا  –تشتموا (ال تغرب الشمس علي غيظكم ........ ال الغضب او -٢

  )ابليس –االنسان  –اهللا (مكان .......... ال تعطوا  -٣

  )معتدلة – رديئة –جيدة (من افواهكم ....... ال تخرج كلمة  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بولس الرسول الستخدامها في ميدان الجهاد الروحي؟  اشرح االسلحة التي اشار اليها ٨س

  لماذا استخدم اسماء هذه االسلحة؟

 :االسلحة التي اشار اليها بولس الرسول الستخدامها في ميدان الجهاد الروحي ٨ جـ

هي منطقة الجندي الروماني تصنع من جلد عليها صفائح حديدية او : منطقة الحق  .١

لحة بها وفي موضوعها في ميدان الجهاد تشير الي الفوالزية وهي تحفظ سائر االس

 معرفة قيمة اهللا والتيقن بها

درع الجندي يمتد من عنقه الي اعلي ساقيه وكان يتكون من قطع معدنية  :درع البر .٢

لتحميها من ضربات السيف وتشير في ميدان الجهاد الروحي الي بر اهللا المسيح وهو 

 اتكالنا وحمايتنا

حازينا ارجلكم باستعداد انجيل السالم ويقصد بولس الرسول بذلك :  الماستعداد انجيل الس .٣

  .جيلباألنذوى غيرة مسرعين فى سرور للمناداة ان يكون المؤمنون 
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الترس يصنع من النحاس او الجلد مدهون بزيت مغطي بصفائح من  :ترس األيمان .٤

حي هو غاية النحاس ضروري للوقاية في الحرب ويقصد به في الميدان الجهاد الرو

 االيمان بان يسوع ابن اهللا مخلص البشر 

خوذة تصنع فوق رأس الجندي للوقاية من االخطار وهي خوذة : خوذة الخالص .٥

الخالص للمؤمنين الذي يزين رأسهويقيه من الخطر حتى يستطيع برفع هامته بالرجاء 

 والمسرة في ساحة الجهاد الروحي

هللا سيف ذو حدين يصح للدفاع كما يصلح كلمة ا:  سيف الروح الذى هو كلمة اهللا .٦

في تجربة علي الجبل بين السيد " مكتوب"للهجوم وقد اتضح لنا فعليا وقوة الكلمة 

المسيح وابليس ولكن كلمة مكتوب من فم السيد المسيح اقوي من كلمة مكتوب من فم 

 ابليس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داء المؤمنين الذي يتحتم مواجهتهم؟اذكر صفات اع ٩س

   الذين كانوا مالئكة و سقطوا: الرؤساء و السالطين  .١  ٩ج

  ألنهم من مملكة الظلمة أما شعب اهللا فهم أبناء النور: ظلمة هذا الدهر . ٢

 طبيعتهم الخبيثة و أنهم ليسوا من األرض: أجناد الشر الروحية فى السموات . ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١٠س

  )√(منطقة الحق هي معرفة كلمة اهللا والتيقن بها  -١

  )×(درع البر ال يصنع بر اهللا  -٢

  درع البر يصنع بر اهللا

  )√(كرس االيمان بإن المسيح ابن اهللا  -٣

  )×(من االفكار الشريرة ال تحمن خوذة الخالص للمؤمن  -٤

  تحمن خوذة الخالص للمؤمن من االفكار الشريرة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -:اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ١١س

  )يا اخواني –يا سادتي  –يا احبائي (تقو وافي الرب ....... اخيرا  -١

  )ارجلكم –رؤوسكم  –ايديكم (ل السالم باستعداد انجي...... وحازين  -٢

  )خوذة –ترس  –درع ( الخالص وسيف الروح الذي هو كلمة اهللا ........ وخذو  -٣

االيمان الذي به تقدرون ان تطفوا جميع سهام الشر الملتهبة ..... حاملين فوق الكل  -٤

  )درع –خوذة  – ترس(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ١٢س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
 +Zدآ
 7!���ا 
��"'�G ا.'  ١  ٤- B7�5 ة�k  
داد+ ��(� ZD�Yار Gذ�  ا�	ي ه� آ��� ا] -٢  ٣  .
  ا�*�$ ا��/م -٣  ٢  T	و �Tذة ا�I/ص و)�� ا��وح+ 

$ �D� 7'�رو+ D٤  ٥  ا�!�� )/ح ا] ا�- �!� _�� درع ا��3ن��  
�� ا���f-٥  ١  ا��Tا � ا�Tاو�� 7'�ا �� ا��ب و��+ D
  ان n!�7ا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فسر هذه االية من خالل حياتك العملية في المجتمع ١٣س

  )٩:  ٥متي (   طوبي لصانعي السالم النهم ابناء اهللا يدعون

نفعل مشيئة اهللا االنسان الحقيقي ال يفقد السالم الداخلي والخارجي  السالم ينشأ دائما عندما

  اال في حالة الخطية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الوحدة االويلبسم االب و واالبن والروح القدس                                   
    اله الواحد امني  

  ) النصف العام االول(لدراسي للصف الثاني الثانوي نموذج امتحان نصف العام ا

 -:اجب علي السؤال االتي: اوال

  ٣:  ٤افسس " مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم " 

  -:في ضوء االية السابقة وضح االتية

  معني كلمة وحدانية) أ

  ما هي ركائز التي تقوم عليها وحدانية الكنسية؟) ب
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  كنيسة ال تتنافي مع تنوع المواهب فسر هذه العبارةان وحدانية ال) ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :معني الوحدانية) جـ أ

  هي ان تكون وحدانية الروح فال يكفي ان يكون لها فقط كل مظاهر الوحدة 

هذه امور وحدة العبادة كل + وحدة الصورة والمظهر + وحدة المكان + مثل وحدة االسم 

  واجبة ولكنها ليست االمر الجوهري في الوصية ان لم تكن مشتملة بوحدانية الروح

  -:ركائز التي تقوم عليها وحدانية الكنيسة ) جـ ب

  رجاء واحد  -ج    رب واحد  - ب    جسد واحد  -أ

  معمودية واحدة  -و    ايمان واحد -هـ    روح واحد  -د

  اله واب واحد للكل -ز

مسيحية ال تعني وحدة المواهب بل العكس لقد اعطي السيد المسيح مواهب وحدانية ال) جـ ج

مختلفة للوحدانية المسيحية مثلها مثل الجسد الواحد فيها اعضاء كثيرة لكل عضو من 

اعضائه عمله الخاص اما غاية المواهب متنوعة للجسد الواحد المتمثل في الوحدانية فهي 

  ا في القداسة الي ان تصل الي الكمال المسيحيبنيان كنيسة الرب يسوع وبنوها ونموه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة ٢س

  بها دعيتهم في الرب ان تسلكوا كما يحق الدعوة التي انا االسيرفاطلب اليكم  -١

  المحبة ض في محتملين بعضكم بع بطول اناه و  وداعةبكل تواضع و -٢

  ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم مجتهدين -٣

  دعوتكم واحد رجاءجسد واحد وروح واحد كما دعيتهم ايضا في  -٤

  واحدة  معمودية واحد   ايمانرب واحد  -٥

  المسيح الرأسبل صادقين في محبة تنمو في كل شيء الي ذاك الذي هو  -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٣س
  )آ$ 
 )!_ –روح وا.�  –��Y وا.� .......... (
G رآe9 ا��.�ا��� ا�������  -١
  )��7ع –�7p$  –ا�T/ف (ا���اه\ ���7$ �� و.�ا��� ا�����D ...... ان  -٢
٣-  ..... Oا���� C
 ���
��G ��ا�� nا�� $T�� ��)  )آ��� ا7&ق – ا�����د�� –ن ا��
��اZD7 ........ (�7*�وا ��وح  -٤k–  Zآ��Y– ZDذه�(  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٢س

  )√(من ركائز الوحدانية رجاء دعوة الواحد  -١

  )√(لجهاد في سبيل المحافظة علي الوحدانية الوصية تتطلب االجتهاد بل ا -٢

  )×(تتنافي وحدانية الكنيسة مع تنوع المواهب  -٣

  ال تتنافي وحدانية الكنيسة مع تنوع المواهب  -

  )×(من عوامل االنقسام المحبة وانكار الذات  -٤

  من عوامل االنقسام الكبرياء والغرور والتعصب -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٥س
��  )أ(Y3ب(  ا(  

 f��� �
�T eآ�
ه� آ���� ا���� ا���U و
  ا��)�ل

��ا
$ ا3�'�م -١  ٦  

  ��7ع ا���اه\ -٢  ٣  ���D7 Z$ و.�ا��� ا�����D ا3 �ـ
G
 \��ء وا��gور وا����!Dو.�ا��� ا��وح -٣  ١  ا�  

3 ��7�� وC
 ����Dط -٤  ٢  .�ا��� ا�  ��Y ا3ر7!
  ��Y وا.� -٥    
  ا��f ا�*���ة -٦    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  بسم االب و واالبن والروح القدس          الوحدة االويل                         
 اله الواحد امني

  ) النصف العام االول(ني الثانوي نموذج امتحان نصف العام الدراسي للصف الثا

 -:اجب علي السؤال االتي: اوال

  س ما هي التشريعات التي وضعها الكتاب المقدس للسلوك المسيحي؟

  :التشريعات التي وضعها الكتاب المقدس للسلوك المسيحي هي) ٤ج

  التخلي نهائيا عن الشرور والمعاصي -٢    عدم السلوك نظير االمم -١

  تجنب الغضب -٤  تحلي بالصدقنبذ الكذب وال -٣

  ضبط اللسان -٦    االبتعاد عن السرقة كليا -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -:اجب عن ثالثة اسئلة فقط مما يأتي: ثانيا

  -:اكمل العبارات االتية بكلمات المناسبة ١س

  تتحدوا بروح ذهنكم -١

  من غيظكم اغضبوا وال تخطئوا ال تغرب الشمس -٢

  ال تعطوا ابليس مكانا -٣

  ال تخرج كلمة رديئة من افواهكم -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٢س

  ..... من وصايا اتي ذكرها بولس الرسول بان السلوك المسيحي ) أ

  )عدم سلوك نظير العلماء –لجهالء عدم سلوك نظير ا –عدم نظير سلوك االمم (

  )الكذب –القتل  –السرقة ......... (الغضب كلمة نابية تنتج عنها ) ب

  )سادتي –اخواني  –احبائي (تقو في الرب  ......... احيز يا ) جـ

  )رؤوسكم –ارجلكم  –ايديكم ( باستعداد انجيل السالم ......... حازين ) د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٣س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
��� �9�� ��I١  ٢  ا��- ��Iا� $��  
4� -٢  ٤  �!	 ا�D	ب وا������  ا��bور وا��

ن ا�	ي ��!O ا] 3����  ٣  ٥-  ���eا�  
$���G ا� ZDا��� ��  ا���ق -٤  ١  7 3!

    ٥- Z�bو� G���  
  ا�Tس -٦    

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١٠س 

  )√(االلفاظ المهذبة ونراعي مشاعر االخرين من تعاليم االنجيل  -١

  )×(ليكن كالمنا صالحا وفيه لعن وكذب وحلفانا  -٢

  ليكن كالمنا صالحا وفيه بركة ونعمة  -

  )√(السرقة مقترنة بخطايا اخري نهتنا عن الوصايا  -٣

من فضائل الروحية تواضع ووداعة وطول اناه بصبر واحتمال ومحبة برباط السالم حتي  -٤

  نصل الي وحدانية الروح



Ì{{È
ŒÜ{{

é÷]

 ١٢

  واالبن والروح القدس          الوحدة االويل  بسم االب                        
 اله الواحد امني

 -:اجب علي السؤال االتي: اوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشرح االسلحة التي اشار اليها بولس الرسول الستخدامها في ميدان الجهاد الروحي؟  ١س

  لماذا استخدم اسماء هذه االسلحة؟

 :االسلحة التي اشار اليها بولس الرسول الستخدامها في ميدان الجهاد الروحي ٨ جـ

عليها صفائح حديدية او  هي منطقة الجندي الروماني تصنع من جلد: منطقة الحق  .٧

الفوالزية وهي تحفظ سائر االسلحة بها وفي موضوعها في ميدان الجهاد تشير الي 

 معرفة قيمة اهللا والتيقن بها

درع الجندي يمتد من عنقه الي اعلي ساقيه وكان يتكون من قطع معدنية  :درع البر .٨

اهللا المسيح وهو  لتحميها من ضربات السيف وتشير في ميدان الجهاد الروحي الي بر

 اتكالنا وحمايتنا

حازينا ارجلكم باستعداد انجيل السالم ويقصد بولس الرسول بذلك :  استعداد انجيل السالم .٩

 . ان يكون المؤمنون ذوى غيرة مسرعين فى سرور للمناداة باألنجيل

الترس يصنع من النحاس او الجلد مدهون بزيت مغطي بصفائح من  :ترس األيمان .١٠

ري للوقاية في الحرب ويقصد به في الميدان الجهاد الروحي هو غاية النحاس ضرو

 االيمان بان يسوع ابن اهللا مخلص البشر 

خوذة تصنع فوق رأس الجندي للوقاية من االخطار وهي خوذة : خوذة الخالص .١١

الخالص للمؤمنين الذي يزين رأسهويقيه من الخطر حتى يستطيع برفع هامته بالرجاء 

 الجهاد الروحي والمسرة في ساحة

كلمة اهللا سيف ذو حدين يصح للدفاع كما يصلح للهجوم :  سيف الروح الذى هو كلمة اهللا .١٢

في تجربة علي الجبل بين السيد المسيح وابليس " مكتوب"وقد اتضح لنا فعليا وقوة الكلمة 

 ولكن كلمة مكتوب من فم السيد المسيح اقوي من كلمة مكتوب من فم ابليس
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الرسول هذه االسماء من االسلحة النها كانت مشهورة في عصره في وسط استخدم بولس  -

 )سيف –خوذة  –ترس  –درع  –منطقة ((الحرب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بم تفسر العبارات االتية -٦س

  ينشئ القتل عن طريق الغضب؟ -١

  تلالغضب ذاته كلمة نابية مثيرة تكون سببا للق ١جـ

  ال تخرج كلمة رؤية من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان؟ -٢

  فاللسان الذي يسبح اهللا ال يلعن وال يشتم وال يتفوه بالفاظ ال تليق شرور تحزن روح اهللا ٢جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٢س

  انا االسير من الرب ان تسلكوا بحفر الدعوة التي دعيتم بها فاطلب اليكم -أ

  البسو سالح اهللا الكامل لكي تقدرو ان تثبوا ضد مكايد ابليس - ب

  وحازين ارجلكم باستعداد انجيل السالم  -ج

  جسد واحد وروح واحد كما دعيتهم ايضا من رجاء دعوتكم واحد -د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٣س

  )كل ما سبق –ظلمة هذا الدهر  –الرؤساء والسالطين ...... (من اعداء الروحين لالنسان  -١

  )بندقية –صاروخ  –درع البر ....... (اسلحة الجهاد الروحي المسيحي في الميدان  -٢

  )فيل –نمر  - اسد(زائد .... اصحو واسهروا ال ابليس خصكم  -٣

  )الرأس –اليد  –العين (المسيح .... بل صادقين في المحبة تنمو من كل شيء الي ذلك الذي هو  - ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٤س

  )√(اوصي بولس الرسول بالسهر واالستعداد الروحي ) أ

  )ابناء مملكة الظلمة هم ابناء هذا الدهر(     )×(ابناء مملكة الظلمة هم ابناء النور ) ب

  )√(يلبس المؤمن الخوذة فوق رأسه لحمايته من االفكار الشريرة ) ج

  )√( الغضب كلمة نابية عنها القتل) د
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  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٤س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
د ا��و.� �� ا����ان
G ا)��� ا�
�"'� ا��_ -١  ٤  �*  

  د��� -٢  ٣  ا)���اد ا�*�$
G
  ا��/م  -٣  ٢  ���C �7س ا��3ن 

 $D��5ل �"�س ا��)�ل ����G�D ا
م ا�

 f����  

  ا���ب -٤  ٥

  ا�*�� وا���س -٥  ١  
  ا�	ه\ وا�&%� -٦    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ثانيةثانيةثانيةثانيةالوحدة الالوحدة الالوحدة الالوحدة ال
  كيف نشأ بولس الرسول؟ ١س

ولد بولس الرسول في مدينة طرسوس من عائلة شريفة صاحبة نفوذ وكان ابواه فريسين  ١جـ

:  ٢٣وكان يدعو شاول وكانت هذه االسرة يتمسكان بالشريعة حيث قال في سفر اعمال الرسل 

هوت علي يد الالهوتي انا فريسي ابن فريسي ارسلته اسرته الي اورشليم للدراسة وتعليم الال ٦

  اكثر تأهال وكفاءة بالعلم والمعرفة واالستعداد " بولس الرسول"غماالتنيل واصبح شاول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما اثر تربية بولس الرسول قبل الخدمة واثرها علي الخدمة؟ ٢س

فتحولت هذه فلسفة والناموس والشريعة بولس الرسول قبل الخدمة تعلم الالهوت والعلوم وال

  رسالة  ١٤الدراسات والمعرفة والعلم الي ثمار منتجة في الخدمة وكتب بولس الرسول حوالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما الظروف التي دفعت بولس الرسول لكي يتغير من شاول الطرسوسي الي بولس؟ ٣س

انوس رئيس الشماسة اصبح شاول طرسوسي من اكثر مضطهدين للمسيحية بعد استشهاد اسطف

وكانت له قوة وبراعة في التغلب عليهم وكان يسافر بالد كثيرة من اجل االضطهاد وهو في 

طريقة الي دمشق ظهر له السيد المسيح بنور شديد ادت الي عماه وقال له شاول شاول لماذا 

  ول من مضطهد الي خادمتضطهدني منذ ذلك الوقت تحول قلب شا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما هي التحديات التي واجهت بولس الرسول وما القوي التي وقفت ضده وكيف كان  ٤س

  معدا لمواجهاتها؟

لم يكن طريق بولس الرسول سهال في الخدمة ولكن الطريق مليء باالشواك والضيقات ووقفت 

يفة في العالم تتحداه ولكنه وقف امامها بقوة اهللا واستطاع ان يهزمها ونال اكليل امامه قوات مخ

  البر الذي وهب اهللا 

  :التحديات التي وقفت امامه هي

  اصله ونشأته من اصل فريسي -١

 بنو عصره اضطهده بعد معموديته وبدايته للخدمة -٢

 قام اليهود عليه في جميع رحالته التبشيرية في جميع البالد -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كيف رتبت العناية االلهية لتأهيل بولس الرسول الي الخدمة؟ ٥س

كان اهللا يعد االنسان الذي يرسله الي الخدمة مثل موثي النبي كيف اعده اهللا للخدمة وكذلك 

  اشعياء وصموئيل وايضا بولس

ول كان مستعدا دينيا من خالل دراسته علي يد كما قولنا بولس الرس : التأهيل الدينى  .١ 

  العالمة غماالئيل للناموس والشريعة

ال بد ان يكون رسول المسيح علي قدرة من العلم لمواجهة علماء عصره : التأهيل العلمى  .٢ 

  ضد المسيحية وكان مشهورا ومشهود له من علماء طرسوس 

ة الشركة مع اهللا في دمشق مكث ثالثة ايام نال التأهيل الروحي في حيا: التأهيل الروحى  .٣ 

  صائما مصليا

كان له مركز سياسيا يمكنه من الكرازة في البالد اليونانية والرومانية : التأهيل السياسى  .٤ 

ليحصل علي الجنسية الرومانية التي ) طرسوس(ورتبت العناية االلهية ان يولد في والية كليكية 

  بيانقذته من متاعب كثيرة في فيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٦س

  )×(نشأ بولس الرسول في كبادوكيا  -١

  نشأ بولس الرسول في طرسوس -

  )كانت حرفة بولس الرسول صانع خيام(     )×(كانت حرفة بولس الرسول صياد للسمك  -٢
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  )√(بولس الرسول ارسلته الي اورشاليم للدراسة اسرة  -٣

  )√(دعاه الرب يسوع بولس الي الخدمة في دمشق  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ٧س

  )طرسوس –اورشاليم  –دمشق .... (اول دعوة مباشرة لبولس الرسول علي ابواب  -١

يوحنا  –بطرس (يضع يديه علي عيناه فيبصر ...... ظهر السيد المسيح لشاول واخبره  -٢

  )حناينا –

  )اليونان –االمم  –اليهود .... (دعوة بولس الرسول للخدمة الي  -٣

  )بطرس –بولس  –شاول (باضطهاد المسيحين ... بعد استشهاد اسطفانوس قام  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االب و واالبن والروح القدس          الوحدة الثانية                                 
 اله الواحد امني

  :اجب عن االسئلة االتية

  كيف نشأ بولس الرسول؟ ١س

ولد بولس الرسول في مدينة طرسوس من عائلة شريفة صاحبة نفوذ وكان ابواه فريسين  ١جـ

:  ٢٣ول وكانت هذه االسرة يتمسكان بالشريعة حيث قال في سفر اعمال الرسل وكان يدعو شا

انا فريسي ابن فريسي ارسلته اسرته الي اورشليم للدراسة وتعليم الالهوت علي يد الالهوتي  ٦

  اكثر تأهال وكفاءة بالعلم والمعرفة واالستعداد " بولس الرسول"غماالتنيل واصبح شاول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجب عن ثالثة اسئلة فقط مما يلي 

  - :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين ١س

  )سوريا – طرسوس – دمشق........ (ولد بولس الرسول في مدينة  -١

  )١٤ – ١٣ – ١٢( رسالة ...... كتب بولس الرسول  -٢

  )مصر – ماورشلي –اليونان (والالهوت  العلم والفلسفة......... درس بولس الرسول في -٣

  )ترتليان –اوريجانوس  – غماالئيل....... (علي يد العالمة) شاول(تتلمذ بولس الرسول  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -:اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة ٢س

  مسيحيةصار شاول من مضطهدين ال اسطفانوسبعد استشهاد . ١

  نقطة فاصلة في حياة شاول انطاكيةتعتبر مدينة . ٢

  دمشقظهر اهللا شاول عند ابوب . ٣

  يضع يديه علي عيناك فتشفي حنايناظهر يسوع المسيح لشاول وقال عن . ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٣س

  )×(دعا الرسل بولس الي الخدمة  -١

  دعا يسوع المسيح بولس الي الخدمة  -

  )×(وضع بطرس يديه علي عين بولس الرسول فبصر  -٢

  وضع حناينا يديه علي عين شاول فبصر  -

  )×(بدء خدمة بولس الرسول الي اليهودية  -٣

  بدء خدمة بولس الرسول الي االمم -

  )√(صانع للخيام كان بولس الرسول  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٤س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
��Z �� ا�/ه�ت  -١kاور �� �
/�آن 
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  بسم االب و واالبن والروح القدس          الوحدة الثانية                                 
 اله الواحد امني

  :اوال اجب عن االسئلة االتية

  ل الطرسوسي الي بولس؟ما الظروف التي دفعت بولس الرسول لكي يتغير من شاو -١

بعد استشهاد اسطفانوس رئيس الشماسة اصبح شاول طرسوسي من اكثر مضطهدين للمسيحية 

وكانت له قوة وبراعة في التغلب عليهم وكان يسافر بالد كثيرة من اجل االضطهاد وهو في 

اذا طريقة الي دمشق ظهر له السيد المسيح بنور شديد ادت الي عماه وقال له شاول شاول لم

  تضطهدني منذ ذلك الوقت تحول قلب شاول من مضطهد الي خادم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:اجب عن ثالثة اسئلة فقط مما يأتي: ثانيا

  - :اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين ١س

جندي في  – صانع للخيام –صياد ........ (كانت وظيفة بولس الرسول قبل الخدمة  -١

  )الجيش

  )اوريجانوس –تريليان  – غماالئيل....... (علي يد العالمة ) شاول(تعلم بولس الرسول  -٢

  )اممية – فريسيئة –يهودية ) ........ (شاول(كان اسرة بولس الرسول  -٣

 – ثالث سنوات –ستة سنوات ....... (مكث بولس الرسول في البرية بعد العماد حوالي  -٤

  )اتخمسة سنو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ٢س

  )√(تعلم شاول للشريعة علي يد غماالئيل يعتبر تأهال دينيا  -١

  )×(كان بولس الرسول مركز سياسي بسبب وظيفة والده كوزير  -٢

  بب والته في مدينة طرسوسكان بولس الرسول مركز سياسي بس -

  )√(دعا الرب يسوع شاول في طريق دمشق الي الخدمة  -٣

  اول للدعوةشقبل ) ×(لم يقبل شاول دعوة الرب يسوع للخدمة  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٤س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
 +�
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ارات االتية بكلمات مناسبةاكمل العب ٥س

  والضيقات باالشواكلم يكن طرق بولس الرسول سهله وممهده وكانت مليئة  -١

  ليقتلونه اليهودعقب معمودية شاول تشاور  -٢

ومن جهة البر الذي في  مضطهد للكنيسةمن جهة الغيرة  فرئيسمن جهة الناموس  -٣

  بال نومالناموس 

  دمشقعلي ابواب اول دعوة لشاول للخدمة كانت  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةالوحدة الثالث
  لماذا عقد مجمع ينقية؟ وسنة كم؟ وكم عدد االساقفة الذين حضرو؟ ١س

  اسقفا ٣١٨م وحضره ٣٢٥عقد مجمع ينقية لمواجهة بدعة اريوس وعقد سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م؟٣٢٥ما الدور الذي قام به القديس اثناسيوس في مجمع ينقية  ٢س

جادل اريوس جدال فنيا دل علي سعة انثاسيوس واطالعه وفكره وقوة حجته ودقة تعبيره  -١

  وشموله للمعرفة وبالمسائل الالهوتية والدينية

  لم يقوي اريوس علي مواجهة الجدال والمناقشة -٢

  اشهد له جميع االساقفة والبطاركة الذين حضروا المجمع بعلم اثناسيوس -٣

  وضع الصيغة النهائية لقانون االيمان بعد تجريد اريوس من رتبته -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  كيف تم وضع الصيغة النهائية لقانون االيمان؟ ٣س

ؤمنين يوضح فيه االيمان المسيحي القويم في السيد رأي مجمع ينقية وضع دستور للم

المسيح في وحدانية اهللا الثالوثية وعهدوا الي لجنة ثالثية االعضاء من بينهم اثناسيوس 

الرسول وعادت اللجنة وضعت بين يدي المجمع الدستور المقترح وبعد مناقشته اقرت المجمع 

  عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اشرح ما ورد في نص قانون االيمان عن االقنوم الثاني في الثالوث القدوس؟ ٤س

وهو االقنوم الثاني وهو كلمة " نؤمن برب واحد يسوع المسيح"اهللا االبن الناطق بالكلمة  -١

اهللا الذي ظهر في الجسد راينا اهللا غير المنظور في صورة يسوع المسيح وهو ابن اهللا في 

تقول ابراهيم االبن موجود منذ ن طبيعة اهللا وجوهره وبنوه هنا هي بنوه ازلية مثل الهوته م

  االزل قبل التجسد

نور من نور هي ليس بنوه جسدية مادية بشرية ولكنها بنوة روحية بالجسد بدون خطية  -٢

  بشرية

  اله حق من اله حق اال بحاله نفس صفات االب -٣

د في الزمان لكن الهوته غيره مخلوق فهو مولود هو االبن بتجس: مولود غير مخلوق -٤

  ولكن غير مخلوق النه ازلي مع االب

  انا واالب واحد ولهم نفس الذات الهية: واحد مع االب في جوهر -٥

  االبن هو اهللا الخالق له نفس صفة الخلق الذي يتسم بها االب: الذي به كان كل شيء -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١:  ١٩السموات تحدث بمجد اهللا والفلك يخبر بعمل يديه مزمور  ٥س

  وضح كيف قوانين الطبيعة دليل قاطع وبرهان علي وجود اهللا

انت ال تري الهواء ولكن نؤمن بوجوده تشعر بتأثيراته في تحريك االشياء : الهواء -١

  )الشبابيك+ االبواب + االوراق + االشجار (

عددها بماليين وكل نجم اكبر من االرض بكثير وتدور حول االرض : سماءنجوم ال -٢

بسرعة هائلة ال تصطدم باالرض وال يصطدم نجم بنجم وهذا دليل علي وجود مسارات ال 

  تتعداه وال تتخطاه وهذه مسارات خالقها عقل اهللا
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ون ملي ٩٣الشمس ترسل الحرارة والضوء للكون كله وهي تبعد عن االرض : الشمس -٣

ميل ولو قلت هذه المسافة حرقت االرض باكملها ولو زادت هذه المسافة تجمدت االرض وكل 

  هذه من تدبير العقل االلهي الذي يحكم الكون

  دوران االرض حول الشمس وتعاقب فصول السنة االربعة بانتظام  -٤

 ٢٩من تأمل القمر كيف يدور حول االرض كل شهر دورة كاملة تكتمل فيه شكل القمر  -٥

ق يدل ثم ينقص مرة اخري حتي يصير محا ١٤يوم وهو هالل صغير حتي يصل الي بدر يوم 

  .علي قوة جبارة وعقل كبير يحكمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثبت ذلك بايات من  ان نصوص الكتاب المقدس صريحة في تقدير مبدأ وحدانية اهللا ٦س

  هد الجديدالعهد القديم والع

  ايات العهد القديم تدل علي مبدأ او وحدانية اهللا) أ

فاعلم اليوم وردد في قلبك ان الرب اله السماء من فوق وعلي االرض ومن اسفل ليس  -١

  )٣٩:  ٤تثنية (سواه  

  )٣٩:  ٣٢تثنية (انا اناهو وليس اله معي  -٢

  )٦:  ٤٤اشعياء (  انا االله وانا االخر ال اله سواي -٣

  )٥:  ٤٥اشعياء (  انا الرب وليس اخر ال اله سواي -٤

  )٢١:  ٤٥اشعياء (اليس انا الرب وال اله اخر غيري اله باروه خلص ليس سواي  -٥

  ايات العهد الجديد تدل علي مبدأ وحدانية اهللا) ب

  )١٧:  ١٩متى (ليس احد صالحا اال واحد هو اهللا  -١

  )٣٠:  ٣روميه (الن اهللا واحد  -٢

  )٤:  ٨كورنثوس االولي (اله اخر اال واحد  ان ليس -٣

  )٦:  ٨كورنثوس االولي (لكن لنا اله واحد االب الذي منه جميع االشياء -٤

  )٦:  ١٢كورنثوس االولي (لكن اهللا واحد الذي يحمل الكل في الكل -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  يم سماوي اعلنه اهللا في الكتاب المقدس؟وضح كيف ان الثالوث القدوس تعل ٧س

الثالوث تعليم سماوي اعلنه اهللا بنفسه لنا في الكتاب المقدس واشار اليه في العهد القديم 

  وتحدث عنه صراحتنا في العهد الجديد

في العهد الجديد اعلنه السيد المسيح له المجد بنفسه عندما امر تالميذه ورسله قائال اذهبوا 

  )١٩:  ٢٨متي (االمم وعمدوهم باسم االب واالبن والروح القدس  وتلمذوا جميع

  وايضا ظهور الثالوث القدوس منذ عماد السيد المسيح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لماذا يسمي عيد الغطاس في الكنيسة بعيد الظهور االلهي؟ ٨س

هي الن اهللا واحد ظهر باقانيمة الثالثة االب يسمي عيد الغطاس في الكنيسة بعيد الظهور االل

" واالبن في الماء هو السيد المسيح" "هذا هو ابني الحبيب الذي به سورت" في السماء يقول 

  .والروح القدس علي هيئة حمامة تستقر علي كتف االبن"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لماذا تجسد السيد المسيح؟ ٩س

عد خطية ادم وحواء في الجنة كان ال بد من وجود خالص او مغفرة ولتحدث مغفرة بدون ب

سفك دم وال يسطيع مالك او رئيس مالئكة وال بني يستطيع المغفرة اال وجود اهللا في صورة 

جسد وبذلك يهدف التجسد الي خلق انسان جديد وتخليصه من الفساد الذي حال به منذ 

  نةعصيان ادم وحواء في الج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما هي بركات التجسد؟١٠س

  التجسد زاد من طبيعة البشرية جماال -١

  التجسد يجدد طبيعة االنسان ويرده الي رتبته االول -٢

  معرفة البشرية بشخص االب السماوي -٣

  ابطال ناموس الموت واعاد البشر الي عدم الفساد -٤

  رفع االنسان الي السموات بعدما انحدر نظره الي السماوات التجسد -٥

  افدلنا اعطانا له واخذ ضعفنا واعطانا قوته -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٢٣

  ماذا يعني بقوله قانون االيمان كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية؟ ١١س

واحد يسوع هم علي وجه االرض في جسد كنيسة واحدة تقوم علي اساس المؤمنين كل -١

  المسيح

  اتفاق االعتقادات القومية ووحدتها -٢

  الفة المؤمنين ومحبتهم لبعضهم البعض -٣

  مقدسة كما احب اهللا الكنيسة واسلم ابنه الوحيد فداء لها ولقد سبتها -٤

   جامعة تشمل جميع المؤمنين ونشبها هنا بشبكة البحر التي تجمع جميع االنواع -٥

  رسولية مبنية علي اساس الرسل واالنبياء ويسوع المسيح هو رأس حجر الزاوية -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وضح اثر عقيدة الخلود علي السلوك االنساني وحياة االنسان وحياة المجتمع؟ ١٢س

ممارسة االعمال الصالحة االهتمام بامر خالص النفوس وتدفعهم الي الجهاد المستمر و -١

  وكبح شهوات من اجل التمتع بالنعيم االبدي

  تدعو الي احتقار اباطيل العالم والنظر الي امجاد السموات -٢

  تضع حدا لتجبر الفتاة وظلم الطغاه وغطرسة المبتكرين -٣

  تفتح رجاء امام المظلومين والبائسين والمحرومين -٤

  االبرار والصالحينتشجيع ابطال االيمان وتضيء سبل  -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١٣س

  )×(حضر البابا اثناسيوس مجمع ينقيه وهو في وقت ذلك بطريرك االسكندرية  -١

  حضر البابا اثناسيوس مجمع ينقيه وهو في وقت ذلك شماس -

  )√(اريوس طبيعة السيد المسيح عن االب وقال ان المسيح ليس ازليا  فصل -٢

  )×(دعاه الملك دقلديانوس الي عقده مجمع ينقيه لمواجهة بدعة اريوس  -٣

  دعاه الملك قسطنطين الي عقده مجمع ينقيه لمواجهة بدعة اريوس  -

لمواجهة بدعة م المعروف بمجمع القسطنطينية ٣٨١مجمع المسكوني الثاني سنة  انعقد -٤

  )√(مقدونيوس 

  )√(وضع قانون االيمان في مجمع ينقيه واكمله مجمع القسطنطينية  -٥

  ) تشهد قوانين الطبيعة علي وجود اهللا(    ) ×(قوانين الطبيعة لم تدل علي وجود اهللا  -٦
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 ٢٤

  )×(تؤمن الكنيسة بتعدد االلهة مثل الوثنيين  -٧

  دد االلهة مثل الوثنيينتؤمن الكنيسة بوحدانية اهللا وترفض تع -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ١٤س
��  )أ(Y3ب(  ا(  

 ���� ��Yا��� B�'�� C�*
د '� ا�� ا��د
  ار��س

  ار��س -١  ٤

 C�*
 �!!�� �'��� ا��� \.4
  ا�'�"�"���

)��س -٢  ٥�pا  

�� .%� ا���
س �k وه� B�'�� C�*
�  ا�!

  ا����Dروس -٣  ٢

�G ا3ب Oل ا������ ا�&��� \.4  ٤  ١- G�"�"�5  
.%� ا��*�B�'�� C وه� �"���ك 

  ا��D(3ر��

'�و���س -٥  ٣  

  د���5��س -٦    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكمل العبارات االتية مما بين القوسين ١٥س

  )اريوس –مقدونيوس  –اثناسيوس ....... (ليس ازليا صاحب بدعة المسيح  -١

 –قسطنطين  –ندروس الكس...... (كان عضو من لجنة الثالثية لصياغة قانون االيمان  -٢

  )اثناسيوس

  )مقدونيوس –نسطور  –اريوس ...... (انعقد مجمع القسطنطينية لمواجهة بدعة  -٣

  )الظهور االلهي –ابوغالمسيس  –البنطقيتي .... (....من اسماء غيد الغطاس  -٤

  
  بسم االب و واالبن والروح القدس          الوحدة الثالثة                                  

 اله الواحد امني

  :اوال اجب عن السؤال التالي

  م؟٣٢٥ما الدور الذي قام به القديس اثناسيوس في مجمع ينقية  ١س

ل فنيا دل علي سعة انثاسيوس واطالعه وفكره وقوة حجته ودقة تعبيره جادل اريوس جدا -١

  وشموله للمعرفة وبالمسائل الالهوتية والدينية

  لم يقوي اريوس علي مواجهة الجدال والمناقشة -٢
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  اشهد له جميع االساقفة والبطاركة الذين حضروا المجمع بعلم اثناسيوس -٣

  ن بعد تجريد اريوس من رتبتهوضع الصيغة النهائية لقانون االيما -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجب عن ثالث اسئلة فقط مما يأتي: ثانيا

  -:مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١٣س

  )√(حضر البابا اثناسيوس مجمع ينقيه وهو في وقت ذلك شماسا  -١

  )√(المسيح عن االب وقال ان المسيح ليس ازليا  فصل اريوس طبيعة السيد -٢

  )×(دعاه الملك دقلديانوس الي عقد مجمع ينقيه لمواجهة بدعة اريوس  -٣

  دعاه الملك قسطنطين الي عقده مجمع ينقيه لمواجهة بدعة اريوس  -

م المعروف بمجمع القسطنطينية لمواجهة بدعة ٣٨١انعقد مجمع المسكوني الثاني سنة  -٤

  )√(وس مقدوني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكمل العبارات االتية مما بين القوسين ٢س

  )اريوس –مقدونيوس  –اثناسيوس ....... (صاحب بدعة المسيح ليس ازليا  -١

 –قسطنطين  –الكسندروس ...... (كان عضو من لجنة الثالثية لصياغة قانون االيمان  -٢

  )اثناسيوس

  )مقدونيوس –نسطور  –اريوس ...... (انعقد مجمع القسطنطينية لمواجهة بدعة  -٣

  )الظهور االلهي –ابوغالمسيس  –البنطقيتي ........ (من اسماء غيد الغطاس  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٣س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
 ���� ��Yا��� B�'�� C�*
د '� ا�� ا��د

  ار��س
  ار��س -١  ٤

G�3ا G��� ا�&�ل ا3ب �� \.)��س -٢  ١  4�pا  
س�k وه� B�'�� �� ا��'�س C�*
  ا����Dروس -٣  ٢  .%� 
  G�"�"�5 -٤  ٣  .%� ا��*�B�'�� C وه� �"���ك ا��D(3ر��


'�و���س -٥      
  د���5��س -٦    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة ٤س

  ما ال يريخالق السماء واالرض ما يري  ضابط الكلاهللا االب  -١

  السماءومن اجل خالصنا نزل من  البشرهذا الذي من اجلنا نحن  -٢

  كل الدهور المولود من االب قبل ابن اهللا الوحيدنؤمن برب واحد يسوع المسيح  -٣

  واحد مع االب في الجوهر مخلوقمن اله حق مولود غير  اله حقنور من نور  -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االب و واالبن والروح القدس          الوحدة الثالثة                                  
 اله الواحد امني

  :االتياجب عن السؤال : اوال

  ما هي بركات التجسد؟١س

  التجسد زاد من طبيعة البشرية جماال -١

  التجسد يجدد طبيعة االنسان ويرده الي رتبته االول -٢

  معرفة البشرية بشخص االب السماوي -٣

  ابطال ناموس الموت واعاد البشر الي عدم الفساد -٤

  لسماواتالتجسد رفع االنسان الي السموات بعدما انحدر نظره الي ا -٥

  افدلنا اعطانا له واخذ ضعفنا واعطانا قوته -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:اجب عن ثالثة اسئلة فقط مما يأتي: ثانيا

  -:مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١س

  )√(اهللا نظام العالم وقوانين الطبيعة دليل ساطع وقاطع علي وجود  -١

  )×(الثالوث تعليم سماوي ولكن اهللا لم يعلنه في الكتاب المقدس  -٢

  الثالوث تعليم سماوي واعلنه اهللا في الكتاب المقدس في المهدين القديم والجديد -

  )√(يسوع المسيح هو اني اهللا عزي فيه اهللا غير منظور  -٣

  )×(لم يكن يسوع المسيح ازلي قبل عملية التجسد  -٤

  ع المسيح ازلي وهو كائن قبل كل الدهوريسو -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -:اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة ٢س

  واحدة لمغفرة الخطية معموديةنعترف ) أ

  عظامهومن  لحمهالننا اعضاء جسمية من ) ب

  صائرا فحاسبه الناس العبدلكن اخلي نفسه واخذ صورة ) ج

  الجسدعظيم هو سر التقوي اهللا ظهر في ) د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكمل العبارات االتية مما بين القوسين ٣س

  )م٣٢٥ –م ٣٨١ –م ٣٨٥....... (كان مجمع ينقيه انعقد سنة  -١

  )٣١٨ – ٧١٨ – ٤١٨(اسقفا ....... حضر مجمع ينقيه  -٢

  )م٢٨١ – م٣٨١ –م ٥٨٥.... (طينية سنة انعقد مجمع القسطن -٣

  )م١٢١ –م ٢٢١ – م٣٢١...... (عقد المجمع االقليمي في مدينة االسكندرية سنة  -٤

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٤س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
���� ��Yا��� ��  T"�ر -١  ٣  �'� ا��*�C ا��

��� آ��� ا���5م
  ٢  ٤- �9%� G9  آ
5��ن ا��3ن آن ا t�Uو �ا�� ��*��
��ده  


'�و���س -٣  ٦  

  آG9 .� -٤  ١  �7�7\ ا���5م ا��وح ا�'�وس
    ٥- P�  ا��
    ٦- �p/p  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوحدة  الرابعة
  ماذا يقصد بحياة الشركة مع اهللا؟ ١س

منذ االزل وحده ثم اشركنا معه في الوجود وخلقنا  يقصد بحياة الشركة مع اهللا كان اهللا يعيش

من العدم واصبحنا شركاء معه في البر والقداسة واذهو ابدي اشركنا معه في االبدية وفي 

  حبه من كل زمان ومكان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ما الدعامات التي تقوم عليها حياة شركة مع اهللا؟ ٢س

   القدوس وشركنا معه في القداسةاهللا -١

  اهللا نور وشركنا معه في الحق والنور -٢

  اهللا محبة وشرنا معه في الحب -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كيف نستطيع ان نتمم شركتنا بعضنا مع البعض في ظل تعاليم المسيحية؟ ٣س

احدة وهدف واحد يلزم ان نعيش في حياة الشركة فاذا لنا اب واحد وايمان واحد ومعمودية و

  المقدسة مع بعضنا البعض بروح االتضاع والوداعة والمحبة ووحدانية الروح والقلب والفكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وضح دعائم حياة الشركة مع المؤمنين؟ ٤س

  سماان تكون اعضاء الكنيسة مؤمنين فعال وليس ا -١

  ان تكون رباط المحبة هي رباط اكتمال الذي يربط كافة اعضاء الشركة -٢

  نقبل بعضنا البعض كما ان السيد قبلنا جميعا -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما العراقيل التي تعطل حياة الشركة بيننا؟ ٥س

  التبعية والتحزب -٢    االنفرادية واالنانية -١

  قلة الصبر واالحتمال وسرعة االدانة والحكم الخاطف علي االخرين  -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كيف تمارس حياة الشركة الروحية عمليا؟ ٦س

شركتنا في احتياجات الخدمة مثل الرسل كانت تعيش حياة الشركة وكانت تثمر بثمار كثير  -١

  قد احتياجاتهوكان كل واحد يأخذ علي 

  كسر الخبز والصلوات بنفس واحدة -٢

  خدمة احتياجات الفقراء والمساكين -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ان حياة الشركة في االسرة المسيحية اساس لدعمها وحمايتها وفسر ذلك ٧س

سرة المسيحية هي اساس االسرة المسيحية هي اللبنة االولي في بناء المجتمع فان اال. ١

  بنيان الكنيسة والمجتمع
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  ان النسل في المسيحية هو الثمرة الطبيعية لشركة الحب بين الرجل والمرأة. ٢

هذا التكامل بين شريكي الزواج هو تدبير االلهي يدفع كال من الرجل والمرأة الي تخطيط . ٣

  حياتهما في ظل ممارسة السيد المسيح لها

بين االنجاب وبين امكانات النمو االقتصادي وحق الطفل في حياة اسرية  ال بد من الربط. ٤

  كريمة

  اهتم المسيحية اهتماما كبيرا بالطفولة. ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما الرسالة التي اوصانا اهللا بها ازاء العالم؟ ٨س

  رسالة المسيحية تصلي من اجل الجميع. ١

  لمسيحية من اجل البشر ومن اجل الخليقة الماديةتصلي ا. ٢

  من اجل الرعاه والحكام والشعب والرعية . ٣

  من اجل المرض والمسافرين والمنتقلين الي االبدية. ٤

  ال تقف رسالة المسيحي عند الصالة بل تمتد الي عمل الخير والرخاء والسالم. ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بم تفسر تتنافي محبة العالم مع محبة اهللا؟ ٩س

ال تحبو العالم وال االشياء التي في العالم اذ احب العالم فليست له محبة االب الن كل ما في 

العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من االب بل من العالم والعالم يمض 

  )١٧ – ١٥:  ٢يوحنا (بت الي االبد وشهوته معه واما الذي يصنع مشيءة االب فث

لم يكن محبة العالم شريرا في حد ذاته ولكن الفساد الذي دخل الي العالم فله جسد ابليس هو 

  الذي ادي الي وجود ارادة مضاده لهيئة االب واما ابليس فهو رئيس هذا العالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تشتركوت في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها "رسول اوصي بولس ال ١٠س

  )١١: ٥افسس (

  ما هي اعمال الظلمة الذي يقصد بها بولس الرسول) أ

  كيف نسلك لمقاومة مثل هذه االعمال) ب

  جـ أ يقصد باعمال الظلمة االعمال غير المثمرة مثل كل ما يبغض اخاه فهو يحيا في الظلمة
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ل الظلمة ان نوبخها الن االمور الحادثة منهم سدا ذكرها ايضا قبيح ولكن جـ ب نسلك اعما

  الكل اذا توبخ يظهر بالنور الن كل ما ظهر فهو نور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١١س

  )×(عندما خلقنا  لم يشركنا اهللا في حبه وعشيرته -١

شركنا اهللا في حبه وعشيرته عندما خلقنا واعطانا الحرية والنطق والميل نحو القداسة  -

واشركنا معه في صورة التثليث والتوحيد وجعل االنسان ذاتا وعقال وروحا وهؤالء الثالثة في 

  واحد

  )√( ه في الحب من الدعامات التي تقوم عليها شركتنا مع اهللا هي اهللا محبة وشركنا مع -٢

  )×(كل من يبغض اخاه يسلك في النور  -٣

  كل من يبغض اخاه يسلك في الظلمة -

  )×(من االمور التي تعطل وتقاوم حياة الشركة بين المؤمنين انكار الذات والمحبة  -٤

  من االمور التي تعطل وتقاوم حياة الشركة بين المؤمنين االنفرادية واالنانية -

    )×(ب تؤدي الي وحدة المملكة واالسرة التبعية والتحز -٥

  التبعية والتحزب تؤدي الي انقسام المملكة واالسرة وكل مملكة منقسمة علي ذاتها تخرب -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ١٢س

  )ب(  االجابة  )أ(

  الظلمة -١  ٣  مةال تشركو في اعمال الظل

  اكثر من الناس -٢  ١  ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا معه

  غير مثمرة -٣  ٥  أي شركة في النور مع الظلمة

  منزال -٤  ٢  ينبغي ان يطاع اهللا

من احبني احد يحبه ابي واليه نأتي 

  وعنده نصنع

  أي اتفاق المسيح مع بليعال -٥  ٤
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   الرابعةاالب و واالبن والروح القدس          الوحدة  بسم                              
 اله الواحد امني

 -:اجب علي السؤال االتي: اوال

  ما العراقيل التي تعطل حياة الشركة بيننا؟ ١)س أ

  التبعية والتحزب -٢    االنفرادية واالنانية -١

    قلة الصبر واالحتمال وسرعة االدانة والحكم الخاطف علي االخرين  -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ماذا يقصد بحياة الشركة مع اهللا؟) ب

يقصد بحياة الشركة مع اهللا كان اهللا يعيش منذ االزل وحده ثم اشركنا معه في الوجود وخلقنا 

من العدم واصبحنا شركاء معه في البر والقداسة واذهو ابدي اشركنا معه في االبدية وفي 

  كل زمان ومكان حبه من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:ثانيا اجب عن ثالثة اسئلة فقط مما يأتي

  :مع تصحيح العبارات الخاطئة) ×(او عالمة ) √(ضع عالمة  ١س

  )×(لم يشركنا اهللا في حبه وعشيرته عندما خلقنا  -١

ا الحرية والنطق والميل نحو القداسة شركنا اهللا في حبه وعشيرته عندما خلقنا واعطان -

واشركنا معه في صورة التثليث والتوحيد وجعل االنسان ذاتا وعقال وروحا وهؤالء الثالثة في 

  واحد

  )√( من الدعامات التي تقوم عليها شركتنا مع اهللا هي اهللا محبة وشركنا معه في الحب  -٢

  )×(كل من يبغض اخاه يسلك في النور  -٣

  ض اخاه يسلك في الظلمةكل من يبغ -

  )×(من االمور التي تعطل وتقاوم حياة الشركة بين المؤمنين انكار الذات والمحبة  -٤

  من االمور التي تعطل وتقاوم حياة الشركة بين المؤمنين االنفرادية واالنانية -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:مناسبة اكمل العبارات االتية بكلمات ٢س

  واحدالذي يطمئن ليكونوا  اسمكايها االب القدوس في  -أ

  منزالواليه نأتي وعنده نصنع  ابيان احبني احد يحبه  - ب
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ام  خطرام جوع ام عري ام  اضطهادام  ضيقام  اشدهمن سيفصلنا عن محبة المسيح  -ج

  سيف

  الظلمةمع  للنورواية شركة  واالثم للبرالنه أي غلطة  -د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:اختار االجابة الصحيح من بين القوسين ٣س

  )الدنيا – الظلمة –النور (غير المثمرة بل بالحري ويخوها ..... ال تشركوا اعمال ) أ

النساء  –الرجال (ياتون الي وال تمنعوهم الن لمثل هؤالء ملكوت السموات ....... دعو ) ب

  )االوالد –

  )المالئكة –ابليس  – اهللا(ينبغي ان يطاع اهللا اكثر من الناس ) ج

  )تسير – تتنافي –تكمل (مع محبة اهللا .......... محبة العالم ) د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):أ(ما يناسبه من العمود ) ب(اختر من العمود  ٤س

��  )أ(Y3ب(  ا(  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اخلامسةوحدة ال
  تتميز بشارة القديس يوحنا ؟ بم ١س

  تناولت امور بشخص الرب كان المؤمنين متعطشين الي معرفتها  -١

مثل توضيح ) لوقا –مرقس  –متي (استكملت امور لم ترد علي بشائر الثالثة االخري  -٢

  الهوت السيد المسيح

  :فكر يوحنا حوادث هامة لم يذكرها البشائر الثالثة الخري مثل -٣

  ع المسيح مع ليقود موسي والمرأة السامريةحديث يسو) أ

+ شفاء كال من ابن خادم الملك + بعض المعجزات للسيد المسيح مثل عرس قانا الجليل ) ب

  )اقامة العزائم+ المخلع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سيد المسيح له وضح الحقائق التي يسجلها االصحاح من بشارة القديس يوحنا عن ال ٢س

  المجد

  حقائق التي يسجلها يوحنا عن السيد المسيح

في سفر التكوين في البدء خلق اهللا وفي انجيل يوحنا في البدء كان : ازلية السيد المسيح) أ

  الكلمة

ذا االزل الذي ال بداية له نزل من السماء وصار مولودا من العذراء ه: ذاتية المسيح) ب

  واتخذ شكل جسدا

السيد المسيح هو الحياة + الكلمة هو اهللا فهو ازلي وهو اله المتجسد : ة المسيحالوخي) ج

  "وفيه كانت الحياة"النه اصل الحياة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما الرسالة التي اختارها اهللا ليوحنا المعمدان؟ ٣س

رسل من اهللا اسمه يوحنا وقد ارسله وكان انسان م"شهادة يوحنا المعمدان للسيد المسيح 

  )للمسيح(برسالة هامة وهي الشهادة للنور ) اهللا(السيد المسيح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من اهم اوالد اهللا اللذين اشار اليهم يوحنا في االصحاح االول من البشارة ؟ ٤س

 خاصته مكمال كل البنوات التي سبقت وتحدثت  لقد جاء الي) اليهود(خاصية السيد المسيح 

  )السيد المسيح(عن مجيئة ولكنهم كانوا عميانا بالخطية ورفضوا ولم يقبلوا النور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشرح االسس التي يقوم عليها السلوك المسيحي في ضوء ما ورد في االصحاح  ٥س

  لس الرسول الي اهل افسس؟الخامس من رسالة بو

  - :االسس التي يقوم عليها السلوك المسيحي

  التدقيق بحيث ال يسلك المؤمنين كدهالء -١

القيام بكل عمل صالح وذلك ليثبتوا علي ايمانهم في االيام الشريرة أي ليصدموا امام  -٢

  التيارات التي تحاول ابعادهم من االيمان المستقيم

  :ر ووسائل الوقاية الروحية هيالوقاية ضد نوزاع الش -٣

االمتالء بالروح واالبتعاد تماما عن العادات الضارة ومنها شرب الخمر الذي ينتهي ) أ

  بالخالعة
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  التمتع بالتسلية الروحية وشغل الوقت بالشركة الروحية) ب

  الشكر الدائم هللا والمحبة الكاملة له ولجميع الناس) ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختار االجابة الصحيحة مما بين القوسين ٦س

  )نحميا – اشعياء –صموئيل ....... (صوت صارخ في البرية تنبأ بها  -١

  )يوحنا الحبيب – يوحنا المعمدان –بطرس ........ (شهد للسيد المسيح بمجيئه قبله  -٢

  )الهيكل – الجسد –الروح ..... (يظهر هوسر التقوي اهللا ظهر في  -٣

  )يوحنا –متى  –مرقس (حوادث هامة فريدة في حياة السيد المسيح ....... ذكر  -٤

  )االمم – اليهود –اليونان .... (الخاصية التي رفضوا السيد المسيح  -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠:  ٥سس شاكرين كل حين علي كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح اف ٧س

  كيف نستفيد من هذه االية في حياتك الشخصية؟

نستفيد من هذه االية في حياتي الشخصية الشكر الدائم هللا والمحبة الكاملة له ولجميع الناس 

  وعدم التذمر علي ما اعطانا اهللا لنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خصيةفسر هذه االية في ضوء حياتك الش ٨س

  ١٨:  ٥ال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة   افسس 

  االمتالء بالروح واالبتعاد تماما عن العادات الضارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣:  ٤٠اشعياء (صوت صارخ في البرية  ٩س

  يقصد بهذه النبوة الي يوحنا المعمدان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٦:  ٣ثيموثاوس االولي (عظيم هو سر التقوي اهللا ظهر في الجسد  ١٠س

  فسر هذه االية موضحا تجسد السيد المسيح

لقد نزل الكلمة من السماء واخذ صورة البشر كان الكلمة هو التجسد فكر اهللا والكلمة اتخذ 

  مكن للبشرية ان تصفهصورة وهو السر الذي فاق العقول انه اتحاد سري ال ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متى (كل مملكة منقسمة علي ذاتها تخرب وكل مدينة او بيت منقسم علي ذاته ال يثبت  ١١س

٢٥:  ١٢(  

  فسر هذه االية موضحا دور التبعية والتحزب في انقسام المجتمع

حد منحاز له ويرفض ان ينحاز الي باقي التالميذ التبعية والتحزب فالذي يشعر انه تلميذ وا

النهم غيره وبذلك يضع بذور انشقاق واالنقسام بينهم مما يؤدي الي تفكك المجتمع الي 

  .احزاب ووحدات مختلفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضئ ان كان علي كل خ باطل االباطيل الكل باطل الن اهللا يحضر كل عمل الي الدينونة ١٢س

  )١٤ – ٨:  ١٢جامعة . (خيرا او شرا 

  فسر هذه االية موضحا ثيرها في نفوس الناس

هذه االية تدعو الي احتقار اباطيل العالم وهذه االباطيل تعطي بريقا وازاء لالمجاد السماوية 

  التي هي رجاء للمؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر علي قلب البشر ما اعده اهللا اللذين  ١٣س

  )٩:  ٢كورنسوس االولي (يحبونه 

في ضوء االية في نفوس االفراد واالهتمام باموخالصهم وتدفعهم الي الجهاد المستمر 

  ممارسة االعمال الصالحة وكبح الشهوات من اجل التمتع بالنعيم االبدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ١٤س

  في ضوء هذه االية كيف تكون الكنيسة جامعة رسولية

تبشر الكنيسة بشبكة الصياد التي تجمع كل انواع السمك من البحر وهي : جامعة -١

  رسالتها الي كل انواع البشر علي وجه االرض

  ساس الرسل واالنبياء والسيد المسيح هو حجر الزاويةهي مبنية علي ا: رسولية -٢
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