
    

 اإلبتدائي الخامسالتربية الدينية المسيحية للصف ( 1) وذجـــنم 

 أجب عن األسئلة اآلتية :-  

 :بكلمات مناسبة  أكمل اآليات اآلتية ( أ ) األول:السؤال 

 " ، وكان الكلمة هللا....................، والكلمة كان عند ....................في البدء كان "  -1

 " للنورليشهد .................... هذا جاء  .....................كان إنسان مرسل من هللا اسمه "  -2

 "، مجدا كما لوحيد من اآلب.....................وحل بيننا، ورأينا .....................والكلمة صار "   -3

 "  هللا.....................فأعطاهم سلطانا أن يصيروا .....................وأما كل الذين "  -4

 . تون النارأإلقاء الفتية الثالثة في  بم تفسر ..؟)ب(  

  عماليق؟في حرب ماذا ترمز صالة موسي النبي  إلى )ج(  

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

  ( شاب جميل – شيخ مسن -مالك)  ظهر السيد المسيح له المجد لألنبا بيشوي والرهبان على الجبل على هيئة ................ -1

 الماء والروح(  –الروح القدس  – )الماءيوحنا المعمدان الجموع بــ ...........................     عمد -2

 المقدس؟الكتاب  يدور حوله الذي من المحور )ب( 

 . وضح ذلك  المجد.للسيد المسيح له  يرمزالمن النازل من السماء في العهد القديم  ()ج 

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

        الخشب.الضرير طريقة للقراءة والكتابة بنحت الحروف على اخترع ديديموس  -1

 (         )                                                              أوربا.يعتبر بيت ليديا أول كنيسة في  -2
 )         (                                     العشر.النبي أربعين يوًما وأعطاه هللا الوصايا  إيليشعصام  -3

 مريم.أذكر ثالثة من ألقاب السيدة العذراء  )ب(

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

   (مالئكةرئيس  -الموت إنسانًا بال خطية وله طبيعة أقوى من  – مالك)          ......................  أن يكونمن مواصفات   -1

 ( حزقيال  –مالخي –يعقوب  )     النبي.......................الحلم سلم طويل أوله في األرض وآخره في السماءرأى في  -2

                              واألسد(داود  –يونان والحوت  –بلعام  )حمارة  يوصينا الكتاب المقدس بالرفق بالحيوان في قصة ................................    -3

   قيلت ؟ من قائل اآلية السابقة ؟ ولمن  " ُهَوذَا َحَمُل هللاِ الَِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ اْلعَالَمِ " ( )ب

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

 

 أجب عن اآلتي : )ب( 

  ؟عدنماذا ترتب على طرد آدم من جنة  -1

 ؟  ماذا فعلت أستير إلنقاذ الشعبأمر الملك بالتخلص من شعب هللا ،  -2

 

 األسئلةتهت ان

 

 

 

 

 

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ (

 السيدة العذراء مريم . ( ) أ .  ترمز إلى تفجر ينبوع ماء عزب من صخرة حوريب(  1) 

  .األنبا أنطونيوس) ب( خيمة االجتماع مسكن الرب مع شعبه  ترمز إلى .  ( 2) 

 .   السيد المسيح له المجد ) ج(   . ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء وعاش بمنطقة البحر األحمرباع  ( 3) 

 .بيجولاألنبا  ) د ( 


