
    

 التربية الدينية المسيحية للصف الرابع اإلبتدائي( 1) وذجـــنم 

 أجب عن األسئلة اآلتية :-  

 :بالكلمات الصحيحة  أكمل اآليات اآلتية ( أ ) األول:السؤال 

 ".  َمْوُضوَعةٌ َعلَى َجبَل...................... اْلعَالَِم. الَ يُْمِكُن أَْن تُْخفَى  .....................أَْنتُْم  " -1

ا  .....................َمْفتُوَحتَْيِن َعلَى هذَا  .....................ِلتَُكوَن  " -2  ." لَْيًلا َونََهارا

ِعِه أَيَُّها  .....................فَاْلتَِفْت إِلَى "  -3  ". إِلِهي .....................َعْبِدَك َوإِلَى تََضرُّ

  " .  فَبَِماذَا يَُملَُّح؟ .....................، َولِكْن إِْن فََسدَ .....................أَْنتُْم ِمْلُح "  -4

  قائل هذه العبارة؟. من "يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا ")ب(  

 .بيتاا ثابتاا للرب أن يبني النبي داود أراد ..؟بم تفسر )ج(   

 -أختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:) أ ( : الثانيالسؤال    

  األردن(  –سوريا  -مصر)        ....   ................إلى  وهربالطفل يسوع والسيدة العذراء  يوسف النجارأخذ  -1

 ( فُلك نوح - شورية هارون– يعقوب )سلم              ............................              رموز الكنيسة في العهد القديممن  -2

  .خادمةالمًلئكة أرواح وضح أن يمثال أذكر مما درست  )ب( 

 من قصة استشهاد القديس استفانوس ؟  تعلمتماذا  ()ج 

 : أمام العبارة الغير الصحيحة× ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √ ( مة )  ضع عال ) أ ( : الثالثالسؤال 

        والصًلة.على تجارب الشيطان بالصوم  رأعطانا الرب يسوع أن ننتص -1

 (         )           .حل الروح القدس على التًلميذ يوم صعود السيد المسيح إلى السماوات -2
 )         (          الفقراء. لخدمةيعقوب مستشفى للقلب بمدينة أسوان  مجديأسس الدكتور  -3

 المجاعة؟من  العالمكيف أنقذ يوسف الصديق  )ب(

 -أختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:) أ ( : الرابعالسؤال 

 (بربارة – دميانة – مارينا)                              ........... ........ون عذراء القديسة استشهدت ومعها أربع -1

ا لبناء الهيكل.  -2 ا استمر أربعة عشر يوما  داود (  –شاول  –) سليمان     أقام.................... الملك احتفاالا عظيما

   الحمامة .................أرسل  عندماا تماما عرف نوح بأن األرض جفت  -3

  الفُلك(لم ترجع مرة أخرى إلى ف –رجعت سريعاا ف –عادت بورقة زيتون خضراء ف)                                                       

                                 

: هذَا ُهَو اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ " ( )ب َماَواِت قَائِالا    متى قيلت اآلية السابقة؟ " َوَصْوٌت ِمَن السَّ

 : (ب ( بما يتفق معها من العمود ) أ عبارات العمود ) منالرقم المناسب  اختر  ) أ (: الخامسالسؤال 
 

 

 

 

 

 
 

 أجب عن اآلتي : )ب( 

 بماذا أمر هللا نوح عندما كثر شر اإلنسان في األرض ؟  -1

 . من هي ؟كائنات روحانية نورانية  ليس لها جسد  -2

 

 األسئلةتهت ان

 

 

 

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ (

 .أخبر الجموع بالرب يسوع فآمن ثًلث آالف شخص ( ) أ  .  هيرودس الملك(  1) 

  الرب يسوع من الموت .أقامه ) ب(    .بطرس الرسول ( 2) 

 أراد قتل الطفل يسوع . ) ج(     .  القديس استفانوس(  3) 

 .أخرجوه خارج المدينة ورجموه بالحجارة ) د ( 


