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الزمن: �صاعة ون�صف الرتبية الدينية امل�صيحية          

اأجب عن الأ�صئلة الآتية:

ال�ص�ؤال الأول:)اإجبارى( اأكمل الآيات الآتية بكلمات منا�صبة
1- »عظيم هو ...... التقوى ...... ظهر فى اجلسد«

2- »يارب ...... صوتى لتكن إذناك مصغيتني إلى ...... تضر عاتى«
3- »ها ...... حتبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه ......«

4- سالما أترك لكم ...... أعطيكم ليس كما يعطى ...... أعطيكم أنا«
5- »من ...... صرخت ...... يارب«

اأجب عن ثالث اأ�صئلة فقط مما ياأتى:
ال�ص�ؤال الثانى:  �صع عالمة )✔( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )*( اأمام العبارة غري ال�صحيحة:

)       ( 1- تكلم الرب يسوع على الصليب سبع كلمات    
)       ( 2- للسيد املسيح سلطان على الطبيعة فقط    
)       ( 3- أقام السيد املسيح ابن أرملة نايني من املوت    
)       ( 4- خالف آدم الوصية وأخطأ فى حق الله غير احملدود   
)       ( 5- فى املجئ الثانى سيظهر املسيح فى كمال الهوته   

ال�ص�ؤال الثالث: اخرت الإجابة ال�صحيحة من بني الأق�ا�س:

1- يقصد بالقيامة األولى لإلنسان ...... )قيامة األموات - حياة الدهر اآلتى - التوبة عن كل خطية(
2- مثل ...... يعلمنا أن نكون ساهرين مستعدين ملجئ الرب )العذارى احلكيمات - التينة - الدرهم املفقود(

3- تقابل السيد املسيح مع املرأة السامرية عند بئر ...... )يوسف - يعقوب - موسى(
4- من أهم متطلبات حياة التوبة ...... )الذكاء - محاسبة النفس - الثروة(

5- عند مجئ الرب يسوع الثانى سوف يقيم ...... عن ميينه )املالئكة - األبرار - األشرار(
ال�ص�ؤال الرابع:

1- اذكر صفات الفادى املخلص
2- »يا سيد إن كنت أنت هو فمرنى أن آتى إليك على املاء« من قائل هذه اآلية؟ ملن قيلت؟

ال�ص�ؤال اخلام�س:
1- »أسرع وانزل ألنه ينبغى أن أمكث اليوم فى بيتك« من قائل هذه اآلية؟ ملن قيلت؟

2- اذكر بعض من عالمات املجئ الثانى

انتهت األسئلة
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