مســابقة " سفر التكــــوين"

 -+مـن هو  /مـا هو  /متي /ماذا مع ذكر الشاهد
-1مــــن هو كاتب سفر التكوين  .و لمن كتب و ومتي كتب؟
.................................................
 -2ما هو أول شئ قاله هللا و وجد انه حسن ؟ ....................................
-3من اول شهيد في البشريه؟ ..................................................
-4مــــا هو الشئ الذي اكتشفه آدم و حواء بعدما أكال من الشجره المحرمه ؟
......................................
-5مــــن اول انسان لعن فى االرض؟ ....................................
-6مــــا هي مهنه هابيل ؟ و ما هي مهنه قايين؟ .............................................
 -7لماذا سميت بابل بهذا اإلسم ؟ .............................
 -8متي عمل هللا النورين العظيمين ؟
......................................................................
-9مــــا هو اسم الجبل الذي استقر عليه الفلك ؟و فى اى يوم من الطوفان ؟
................................................................
 -11مــــاذا فعل نوح عندما قلت المياه عن وجه االرض ؟
.....................................................................................
 -11مــــن هو الذي قدم قربانا ً من خبز وخمر؟  .و لمن قٌدم؟ ..........................................
 -12مــــــن أول انســـان سفك دمه على االرض؟ ...............................................

 -13مـــــن هو اول من دفع العشور ؟ و لمن؟ .................................
-14لمــــن اعلن هللا ":فى بطنك أمتان ومن احشائك يفترق شعبان .شعب يقوي على شعب و كبير
يستعبد الصغير"؟ ............................................
 -15مـــــا اسم الدوله العظمي التى ذٌكرت فى أخر سفر التكوين؟..............................
 -16مـــــن هو الذي عاش على االرض أطول عمر؟ ........................................
 -17مـــــن هو أول من رأي رؤي و حلم فى الكتاب المقدس؟ ........................................
 -18مـــــن اول انسان تخطي شريعه الزوجه الواحده ؟ ........................
-19مــــــن الذي اغلق باب الفلك " فلك نوح "؟ ...............................
 -21مــن القائل  :كيف أصنع هذا الشر العظيم و أخطئ الى هللا ؟
.......................................

 ++أختـــــــــار الجواب المناسب مع الشاهد :
 -1كيف وصف هللا ما خلقه:
-3صنع هللا
-2علي شكله و مثاله
-1ان ذلك حسنا ً جدا
 -2قـــال الرب آلدم و حواء :إنموا و إكثروا فى األرض .لمن قالها مرةً ثانيةً
 -1ابراهيم و ساره

-2لنوح و عائلته

-3لوط و عائلته

 -3مــا هي أول وصيه ألهيه لآلنسان:
 -2وصيه الصوم

-1وصيه المحبه

 -3وصيه العطاء

 -4كل ما سبق

 -4مــا هي اسار الكنيسه التي ظهر لها رموز فى سفر التكوين:
 -1سر المعموديه

 -2سر الزواج

 -3سر الكهنوت و التناول

 -4كل ما سبق

 -5اعـلن الرب ألبراهيم ان نسله سوف يستعبد و يزل في أرض غريبه لمدة::
 71 -1سنه

 411 -2سنه

111 -3سنه

-6كان ابراهيم مثاليا ً فى طاعتــه دائما ً اال في مــره واحده كانت طاعته كارثه فمــاهي :
-1دعي هللا ابرام ان يترك ارضه و عشيرته و يذهب الى ارض ال يعرفها
-2طلب هللا من ابراهيم ان يقدم ابنه وحيده اسحق محرقه

-3طلبت ساره من زوجها ابرام ان يدخل علي جاريتها هاجر
-7لمــاذا سمي االنسان الضلع الذي أُخذ منه "إمرأه" :
-1النها من امرئ

 -3النها من ناحيه القلب

 -2النها من ناحيه المرء

-8لمـن باع المديانيون يوسف فى مصر :
-2لفرعون مصر

لفوطيفار رئيس الحرس

-3للساقى الخاص بفرعون

-9مــن هو القائل أقميص ابنك هذا ام ال :
 -2رأوبين و شمعون

-1أخوة يوسف لوالدهم

-3المديانيون ليعقوب

 -01بــكم باعوا اخوة يوسف أخاهم :
 -1بـ 21قطعه من الفضه

-3بـ 13قطعه من الفضه

-2بـ 41قطعه من الفضه

 -00أين طلب يعقوب ان يدفن :
 -2فى ارض كنعـان

 -1بالقرب من البئر الذي بناه

 -3فى مصــر

-01ما معني اسم اسحاق :
 -2العهد

 -1يضحك

 -3السعيد

 -03مات نــوح عن عمر :
 351 -2سنه

 611-1سنه

 951-3سنه

 -01من هم الذين ادعوا ان زوجته اخته :
 -2ابراهيم و اسحاق

 -1ابراهيم و يعقوب

 -3ابراهيم و لوط

 -05مـن رافق ابراهيم عندما خرج من مصر :
 -1ساره و ابن اخته

 -2ساره و ابن اخيه

 -3ساره و اخوة ابراهيم

 -06لماذا هربت هاجــر من ساراي:
-1أسائت معاملتها

 -2ألنها حامــل

ألنها ستلد ابـنا ً

 -07لماذا أحسن الفرعون البراهيم :
 -1بسبب سـاراي زوجته

 -2لصراحة ابـرام

 -3لخضوع و خوف ابــرام

-08كم مره أطلق نــوح الحمامه :
 -1مره واحده

 -2مرتيـن

-09خرج لوط من ارض سدوم الى ارض :

 -3ثالث مـرات

 -1حــاران

 -2كنـعان

 -3صوغـر

 -11أول من دعــا الرب اسمه قبل والدته هو :
 – 1اسمـاعيل

 -2اسحاق

 -3عيسـو

 +++أكمـــــــــــــــــــل!
 -0ترمــز شجرة الحيـاه الي ..............................
 -2يرمز اسحــاق الى  ........................................النه حمل حطب المحرقه
.............................
 -3يوســف الصديق يرمــز  ..........................................صفح عن اخوته.
 -4بــارك هللا بيت فوطيفــار بسبب  .............................................به.
 -5يختم سفـر التكـويــن بمـوت ................................
-6قال هللا نعمل االنســان على  ...............................كشبهنا.
 -7فضحكـت ...............................فى بطنها قائله  :أبعد فنائي يكون لى تنعم و سيـدي قد
. ..............................
 -8امتحن هللا  .............................فناداه يـــا  .............................فقال هانذا ,فقال  :خذ
 .......................وحيدك الذي  ..........................و اذهب الى ارض المرايـا .
 -9أول ستـره لالنسان صنع من . .......................... ...........................
 -11قصه نــوح تبدأ من االصحاح  ............................الى االصحاح ..........................
 -11كــان الطوفان  .............يوما ً على االرض  .ثم استقر الفلك على جبل ......................
-12ترمــز الحـمامه و هي تحمل ورقه الزيتون الى . ..........................
 -13ترمز بـابـل لــ . ..........................
-14تبدأ قصه ابراهـــيم من االصحاح  .......................الى االصحاح .. ......................
 -15تبدأ قصه يعقـــوب من االصحاح  ........................الى االصحاح ........................
 -16تبدأ قصه يوســف من االصحاح  ........................الى االصحاح ........................

 -17كــان الرب مع  ..............................فكان رجال ناجحا ً .
-18يعتبر سـفر التكويـن من االسفــار . ............................
 -19و سمع  .........................صوت الغالم فنادي ........................ ........................
من السماء و قال لها :مالك يــا  ..........................ال تخافي الن  ................................قد
سمع صوت الغالم حيث هو .
-21فقــال لهم يوسف  ............................الن هل انا مكان  ...........................انتم قصدتم
بي  .....................................أمــا  .................................فقصد به خيرا ً .

 ++++ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ:
 -0سفر التكويـن كتاب تكوين الخليقه  ,و سقوط االنسان  ,و تفرع االجناس ,ونشأة اللغات  ,و
)
تاريـخ البطـاركه الكبار ابراهيم و اسحاق و يعقوب ويوسف( .
 -2نهر جيحون هو االسم القديم لنهر النيل و هو النهر الثاني من انهــار جنه عدن( .

)

-3نــزل ابراهيم و اسحاق و يعقوب الى مصــر و قضى يوسف معظم حياته فيها (

)

 -4نــزل ابراهيم الى مصـر ايام المجاعه بدون استشارة الرب (.
-5بنـى نوح الفلك فى مئـــة سنه (.

)

)

-6بعد الطوفــان و جفاف االرض لـم يخرج نوح من الفلك اال بعد ان كلم هللا نـوح قائالً اخرج من
)
الفلك( .
 -7بـارك يعقوب حفيديه ابنا يوسف إفرايـم و منسـي  .فوضع يده اليمين على رأس الصغير إفرايم
)
و يده اليسري على رأس الكبير منسي بصوره متقاطعه مثال الصليب اساس البركه(.
-8بعد الطوفــان و خروج نوحا ً من الفلك بني مذبحا ً للرب و أصعد محرقات على المذبح فتنسم
)
الرب رائحة الرضــا( .
)

-9عاش نــوح بعد الطوفان  351سنه(.
 -11عـاش ابراهيـم على االرض  275سنه ( .
-11عــاش اسمـاعيل  137سنه (

)

)

 -12عـاشت ســاره  127سنه (

)

 -13كــان يعقوب يحب راحيل اكثر من ليئه (

)

 -14تزوج ابراهــيم بعد وفاه ساره من راعوث (

)

 -15كــان عمر نوح عندما حصل الطوفان  751سنه (
 -16دفــن يعقوب حسب وصيته فى ارض كنـعان (

)
)
)

 -17عيسو احـتقر البكوريه ,و يعقوب حرص على اقتـنائها( .
 -18وعـد الرب لســاره كان وهي تبلغ من العمر  91سنه (
 -19ادعــي ابراهيم ان زوجته تكـون اخته مرتــين (

)
)

 -21يعقوب كان سيأخذ بركه البكوريه حتى لـو لــم يستعمل حيلة الخــداع (

)

 +++++اذكر من قائل الجمل التاليه و لمن قيلت ( مع ذكر الشاهد)!!
 -0لماذا اغتظت و لماذا أسقط وجهك  .إن احسنت أفال رفع و ان لـم تحسن فعـند الباب خطيه
رابطه و إليك اشتياقها و انت تسود عليها؟
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل ( :
-1أحـــارس أنــا ألخي ؟
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
-3مبــارك من هللا العلى ملك السموات و االرض  .و مبــارك هللا العلى الذي اسلم اعدائك فى يدك.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
-1لــماذا قلت هي اختى حتى أخذها لـى لتكون زوجتى؟ و االن هوذا امرأتك خذها وأذهب!
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -5إرفــع عينيك وانـظر من الموضع الذي انت فيه شماالً و جنوبا ً و شرقا ً و غربا ً ألن جميع
االرض التى انت تري لــك اعطيها!
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -6و قــال :يـا سيدي ميال الى بيت عبدكما  ,وبيتا و اغسال ارجلكما ثم تبكران و تذهبان الى
طريقكما ! و قاال  :ال فى ساحة نبيت .
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (

 -7إن االرض التى انت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب االرض  ,و تمتد
غربا ً و وشرقا ً و شماالً و جنوبا ً و يتبارك فيـك و فى نسـلك جميع قبائل االرض  .الن لــن اتركك
حتى افعل ما كلمتك به.
)الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
– 8قــال  :أطلقني النه قد طلع الفجر ,فقال  :ال طلـقــك ان لـــــم تباركني.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -9كـل دابه حيه تكون لكم طعاما ً كالعشب االخضر  ,غير ان لحما ً بحياته دمـه ال تأكلون!
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -01قد سرقت مــن أرض العبرانيين  .و هــنا ايضا لم أفعل شيئا متي وضعوني بالسجن .
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -00حــقا كلنا مذنبون الى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه  ,ومـا رحمناه .
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
-01لــم أكن أظن انى أري وجهك و هوذا هللا قد أراني نـسلك.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -03أبـي استحلفني قائال  :هــا انا اموت في قبري الذي حفرته لنفسي ,.فى أرض كنعان تدفنني.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -01كــان معنا غالم عبراني عبدا ً لرئيس الشرطه قصصنا عليه  ,فعـبر لنا حلمينا ,عـبر لكل
واحد حسب حلمه.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -05مـــن إله ابيك الذي يعينك و مـــن القادر على كل شئ الذي يباركك  ,تاتى بركات السماء من
فوق و بركات الغمر الرابض تحت.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
-06فاألن ال تخــافوا  .انــا أعولكم و أوالدكم  ,فعزاهم و طيبا قلوبهم.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 11 -07سنه انا معكـم  ,نعاجك و عنازك لم تسقط  ,و كباش غنمك لم أكل ,فريسه لــم أحضر
اليك ,انا كنت احرسها و من يدي كنت تطلبها.
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -08لـماذا هربت خفية ًو خدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح و االغاني ,بالدف و العود؟
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
القائل (
 -09ال تفـعلوا شـرا يا اخوتي  ,هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجالً أخرجهما فأفعلوا بهما كما يحسن
فى عيونكما.

) لمن قيلت (
القائل (
 -11ال تخف يا ابـــرام  ,انــا ترس لك  ,اجرك كثيرا ً جدا ً.
) لمن قيلت (
القائل (

) الشاهد (
) الشاهد (

)
).

 ++++++االسئـله الموضوعيه:
-1كـــم هو عدد ابناء يعقوب ؟ واسمائهم بالترتيب حسب األم ؟!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-2لــمن قدم ابراهيم عشور امواله كلها ؟؟ مع سرد الموقف !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-3بــدأ سفر التكوين بعباره " فى البدء خلق هللا السموات و االرض" و بدء انجيل يوحنا بعبارة"
فى البدء كان الكلمه " ...فأي بدأ منهما كان اسبق من االخر ؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-4اذكــر اول نبوه فى الكتاب المقدس ومن قالها ؟!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 -5مــا هي أخطر االسلحه التي استخدمتها الحيه " الشيطان" إلسقاط حواء؟

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-6اذكـــر ايه توضح ان هللا ميز االنسان على باقى الخليقه !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-7مـــا هي العقوبه من هللا ألدم و حواء بسبب عصيانهم ؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 -8مـــــا هو اول وعد و نبوه نطق بها هللا بعد العقوبه ؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-9مــن هم أخوه ابراهيم و كم عددهـم ؟؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 -11أذكــر  3آيات يقروا عن وجود الندم و الضمير و عمله بعد السقــوط !!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 -11كـــم عدد االبرار الذين وافق الرب مبدئيا ً على وجودهم فى ســدوم ليعفوا عنهم ؟ ثم كم
شخص بعد شفاعه ابراهيــم؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 -12كــان أمر الرب البراهيم بتقديم ابنه الحبيب اسحــاق ذبيحه محرقه فيه حكمه متنوعه( .
اشرحهــا بإختصار)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-13ظهر الرب ليعقوب فى الصحراء على رأس سلم نــازل من السماء الى االرض و المالئكه
صاعده و نازله عليه  .بماذا يشــير هذا الســلم ؟
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

