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 :المناسب مع الشاهد  الجواب ـــارختــــــأ++ 

 :كيف وصف هللا ما خلقه -1

 صنع هللا-3علي شكله و مثاله      -2ذلك حسناً جدا           ان -1

 قالها مرةً ثانيةً لمن . إنموا و إكثروا فى األرض:ال الرب آلدم و حواء ـــق -2

 لوط و عائلته-3لنوح و عائلته       -2ابراهيم و ساره          -1

 :ا هي أول وصيه ألهيه لآلنسانــم -3

 كل ما سبق -4وصيه العطاء     -3وصيه الصوم        -2وصيه المحبه         -1

 :ا هي اسار الكنيسه التي ظهر لها رموز فى سفر التكوينــم -4

 كل ما سبق -4سر الكهنوت و التناول     -3سر الزواج      -2المعموديه     سر  -1

 ::لن الرب ألبراهيم ان نسله سوف يستعبد و يزل في أرض غريبه لمدةـاع -5

 سنه111 -3سنه               411 -2سنه             71 -1

 :اهي ــكانت طاعته كارثه فمره واحده ــدائماً اال في م هــان ابراهيم مثالياً فى طاعتك-6

 ال يعرفها دعي هللا ابرام ان يترك ارضه و عشيرته و يذهب الى ارض-1

 طلب هللا من ابراهيم ان يقدم ابنه وحيده اسحق محرقه-2



 طلبت ساره من زوجها ابرام ان يدخل علي جاريتها هاجر-3

 " :إمرأه"أُخذ منه اذا سمي االنسان الضلع الذي ــلم-7

 النها من ناحيه القلب -3رء       من ناحيه الم النها -2من امرئ      النها -1

 :ن باع  المديانيون يوسف فى مصر ـلم-8

 للساقى الخاص بفرعون-3لفرعون مصر     -2لفوطيفار رئيس الحرس     

     :ن هو القائل أقميص ابنك هذا ام ال ــم-9

 المديانيون ليعقوب-3   رأوبين و شمعون    -2أخوة يوسف لوالدهم      -1

 :كم باعوا اخوة يوسف أخاهم ــب -01

 قطعه من الفضه 13بـ-3قطعه من الفضه         41بـ-2قطعه من الفضه      21بـ  -1

 :أين طلب يعقوب ان يدفن  -00

 رــفى مص -3ان     ـفى ارض كنع -2بالقرب من البئر الذي بناه       -1

 :ق اما معني اسم اسح-01

 السعيد -3العهد         -2يضحك        -1

 :وح عن عمر ــمات ن -03

 سنه 951-3سنه      351 -2سنه       1-611

 :من هم الذين ادعوا ان زوجته اخته  -01

 ابراهيم و لوط -3ق         اابراهيم و اسح -2ابراهيم و يعقوب      -1

 :ن رافق ابراهيم عندما خرج من مصر ـم -05

 وة ابراهيمخساره و ا -3ساره و ابن اخيه       -2ابن اخته     ساره و  -1

 :ر من سارايــلماذا هربت هاج -06

ً ـألنها ستلد اب ل      ــألنها حام -2أسائت معاملتها     -1  نا

 :لماذا أحسن الفرعون البراهيم  -07

 رامــلخضوع و خوف اب -3رام        ـلصراحة اب -2اراي زوجته      ـبسبب س -1

 :وح الحمامه ــكم مره أطلق ن-08

 راتـثالث م -3ن         ـمرتي -2مره واحده           -1

 :خرج لوط من ارض سدوم الى ارض -09



 رـصوغ -3عان          ـكن -2اران          ــح -1

 :ا الرب اسمه قبل والدته هو ــأول من دع -11

 وـعيس -3ق      ااسح -2اعيل      ـاسم – 1

 !مـــــــــــــــــــلأك+++  

 ..............................اه الي ـز شجرة الحيــترم -0

 مل حطب المحرقهحالنه ........ ................................اق الى ــيرمز اسح -2

............................. 

 .صفح عن اخوته........ ..................................ز ــف الصديق يرمــيوس -3

 .به...... ....................................... ار بسببــارك هللا بيت فوطيفــب -4

 ...... ..........................وت ـن بمــويـر التكـيختم سف -5

 .كشبهنا.. .............................ان على ــقال هللا نعمل االنس-6

 دي قدـأبعد فنائي يكون لى تنعم و سي: فى بطنها قائله  ...............................تـفضحك -7

.............................. . 

 خذ : فقال , هانذافقال  .............................فناداه يـــا  .............................متحن هللا ا -8

 . اـو اذهب الى ارض المراي..........................  وحيدك الذي  ....................... 

 . .......................... ...........................ره لالنسان صنع من ـأول ست -9

 .......................... الى االصحاح  ............................وح تبدأ من االصحاح ــقصه ن -11

 . ..................... ثم استقر الفلك على جبل. يوماً على االرض  .............ان الطوفان ــك -11

 . ..........................مل ورقه الزيتون الى حمامه و هي تـز الحــترم-12

 ..........................  . لــ لـابـترمز ب -13

  ...................... ..الى االصحاح ......  .................  يم من االصحاح ـــتبدأ قصه ابراه-14

 ........................الى االصحاح  ........................ وب من االصحاح  ـــتبدأ قصه يعق -15

 ........................الى االصحاح ........................  ف  من االصحاح ــتبدأ قصه يوس -16



  .فكان رجال ناجحاً .............................. ان الرب مع ــك -17

 ............................ .ار ــن من االسفـفر التكويـيعتبر س-18

........................   ........................صوت الغالم فنادي ..............  ...........و سمع   -19

قد   ................................ال تخافي الن ........ ..................ا ــمالك ي: قال لهاو  من السماء 

 .سمع صوت الغالم حيث هو 

انتم قصدتم  ...........................الن  هل انا مكان ......... ...................ال لهم يوسف  ــفق-21

 .فقصد به خيراً ............ .....................ا ــأم......... ............................بي 

 :ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ+++ +

و ,  ونشأة اللغات, و تفرع االجناس, و سقوط االنسان , ن كتاب تكوين الخليقه ـسفر التكوي -0

 .  )                (ويوسفاركه الكبار ابراهيم و اسحاق  و يعقوب ـخ  البطـتاري

 )             (. ار جنه عدنــون هو االسم القديم لنهر النيل و هو النهر الثاني من انهنهر جيح -2

 )              (ر و قضى يوسف معظم حياته فيها ــزل ابراهيم و اسحاق و يعقوب الى مصــن-3

 )                    ( .بدون استشارة الرب  ر ايام المجاعه ـزل ابراهيم الى مصــن -4

    )                 (. ة سنهـــى نوح الفلك فى مئـبن-5

وح قائالً اخرج من ـان كلم هللا ن م يخرج نوح من الفلك اال بعدـان و جفاف االرض لــبعد الطوف-6

 . )                (       الفلك

فوضع يده اليمين على رأس الصغير إفرايم . ي ـم و منسـإفرايارك يعقوب حفيديه ابنا يوسف ـب -7  

 (      ) .بصوره متقاطعه مثال الصليب  اساس البركه و يده اليسري على رأس الكبير منسي

ان  و خروج نوحاً من الفلك بني مذبحاً للرب و أصعد محرقات على المذبح فتنسم ــبعد الطوف-8

 . )             (اــرائحة الرضالرب 

 .)              (سنه 351وح بعد الطوفان ــعاش ن-9

 (     . )          سنه  275م على االرض ـاش ابراهيـع -11

 )            (سنه  137اعيل ـاش اسمــع-11



 )             (سنه  127اره ــاشت سـع -12

 )                ( ان يعقوب يحب راحيل اكثر من ليئهــك -13

 )              ( يم بعد وفاه ساره من راعوث ــتزوج ابراه -14

 )                (سنه  751 عندما حصل الطوفان  ان ع مر نوحــك -15

 )               (عان ـن يعقوب حسب وصيته فى ارض كنــد ف -16

 )           ( .نائهاـو يعقوب حرص على اقت, تقر البكوريهـعيسو اح -17

 )           (سنه  91اره كان وهي تبلغ من العمر ــد الرب لسـوع -18

 )              (ين ــون اخته مرتـي ابراهيم ان زوجته تكــادع -19

 )             (داع ــم يستعمل حيلة الخــو لـيعقوب كان سيأخذ بركه البكوريه حتى ل -21

 (!!مع ذكر الشاهد) التاليه و لمن قيلت ل الجمل ئاذكر من قا++ +++

ند الباب خطيه ـم تحسن فعـرفع و ان لن احسنت أفال إ. سقط وجهك ألماذا اغتظت و لماذا  -0

 ؟رابطه و إليك اشتياقها و انت تسود عليها

 (                            )الشاهد )                       (   لمن قيلت : )                     (   القائل 

 ا ألخي ؟ــارس أنـــأح-1

 (                      )الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                           ( القائل 

 .ارك هللا العلى الذي اسلم اعدائك فى يدكــو مب. ارك من هللا العلى ملك السموات و االرض ــمب-3

 (                          )الشاهد )                          ( لمن قيلت )                             ( القائل 

 !خذها وأذهب و االن هوذا امرأتك ؟ى لتكون زوجتىـأخذها ل ماذا قلت هي اختى حتىــل-1

 )                            (   الشاهد )                             ( لمن قيلت )                       ( القائل 

جميع ظر من الموضع الذي انت فيه شماالً و جنوباً و شرقاً و غرباً ألن ـع عينيك  وانــإرف -5

 !ك اعطيهاــاالرض التى انت تري ل

 )                         (الشاهد )                             ( لمن قيلت (             )             القائل 

وبيتا و اغسال ارجلكما ثم تبكران و تذهبان الى , ميال الى بيت عبدكما  ا سيدي ـي:ال ــقو  -6

 . ال  فى ساحة نبيت :  و قاال! طريقكما 

 )                         (     الشاهد )                            ( لمن قيلت )                         ( القائل 



و تمتد , ويكون نسلك كتراب االرض  عطيها لك ولنسلكأإن االرض التى انت مضطجع عليها  -7

ن اتركك ــالن ل. جميع قبائل االرض لك ـك و فى نسـغرباً و وشرقاً و شماالً و جنوباً و يتبارك في

 .حتى افعل ما كلمتك به

              )الشاهد )                           (لمن قيلت )                           ( القائل 

 .م تباركنيـــــك ان لــقـال طل: فقال , أطلقني النه قد طلع الفجر: ال ــق– 8

 (                      )الشاهد  )                              ( لمن قيلت (        )                    القائل 

 !ه ال تأكلونـغير ان لحماً بحياته دم, ل دابه حيه تكون لكم طعاماً كالعشب االخضر ـك  -9

 (                       )الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل  

 . نا ايضا لم أفعل شيئا متي وضعوني بالسجنــو ه. العبرانيين  ن أرضــقد سرقت م -01

 (                       )الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل  

 .      ا رحمناه ـوم,  قا كلنا مذنبون الى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه ــح  -00

 )                         (الشاهد  (           )                    لمن قيلت )                          ( القائل 

 .سلكـراني نأم أكن أظن انى أري وجهك و هوذا هللا قد ــل-01

 (                      )الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل  

 .فى أرض كنعان تدفنني, .في قبري الذي حفرته لنفسي ا انا اموتــه: ي استحلفني قائال ـأب -03

 (                        )الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل  

بر لكل ـع, بر لنا حلميناـفع, ان معنا غالم عبراني عبداً لرئيس الشرطه قصصنا عليه ــك -01

  .حسب حلمهواحد 

 (          )         الشاهد  (            )                لمن قيلت (        )          القائل 

تاتى بركات السماء من , ن القادر على كل شئ الذي يباركك ـــن إله ابيك الذي يعينك و مـــم -05

 .فوق و بركات الغمر الرابض تحت

 )                        (الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل  

 .فعزاهم و طيبا قلوبهم, ا أعولكم و أوالدكم ــان. افوا ــال تخفاألن -06

 )                         (الشاهد  (     )                          لمن قيلت )                          ( القائل 

م أحضر ــفريسه ل, و كباش غنمك لم أكل, نعاجك و عنازك لم تسقط , م ـسنه انا معك 11 -07

 .انا كنت احرسها و من يدي كنت تطلبها, اليك

 (                       )  الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل 

؟ بالدف و العود,غاني م تخبرني حتى أشيعك بالفرح و االو خدعتني  ولماذا هربت خفية ً ـل -08

 )                         (الشاهد  )                              ( لمن قيلت )                          ( القائل 

ن لم تعرفا رجالً أخرجهما فأفعلوا بهما كما يحسن هوذا لي ابنتا, را يا اخوتي ـعلوا شـال تف -09

 . فى عيونكما



 )                   (الشاهد  (              )           ت لمن قيل(        )               القائل 

 . جداً  اجرك كثيراً , س لك ا ترــان, رام ـــال تخف يا اب -11

 (.            )          الشاهد  )                           ( لمن قيلت )                        ( القائل 

 :االسئـله الموضوعيه+++ +++

 !!عدد ابناء يعقوب ؟ واسمائهم بالترتيب حسب األم ؟م هو ـــك-1

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 !من قدم ابراهيم عشور امواله كلها ؟؟ مع سرد الموقف ــل-2

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 " بعبارة و بدء انجيل يوحنا"  فى البدء خلق هللا السموات و االرض" دأ سفر التكوين بعباره ــب-3

 كان اسبق من االخر ؟ فأي بدأ منهما" ...فى البدء كان الكلمه 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 !وه فى الكتاب المقدس  ومن قالها ؟ر اول نبــاذك-4

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 إلسقاط حواء؟" الشيطان" لحيه ا هي أخطر االسلحه التي استخدمتها اــم -5



____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 !باقى الخليقه ر ايه توضح ان هللا ميز االنسان على ـــاذك-6

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 من هللا ألدم و حواء بسبب عصيانهم ؟ا هي العقوبه ـــم-7

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 بعد العقوبه ؟ ا هو اول وعد و نبوه نطق بها هللاـــــم -8

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 م ؟؟ـابراهيم و كم عدده ن هم أخوهــم-9

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 !!وط ــندم و الضمير و عمله بعد السقآيات يقروا عن وجود ال 3ر ــأذك -11

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

ً ـــك -11 ؟ ثم كم  دوم ليعفوا عنهمــعلى وجودهم فى س م عدد االبرار الذين وافق الرب مبدئيا

 م؟ــشخص بعد شفاعه ابراهي

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

.  ) محرقه فيه حكمه متنوعه اق ذبيحهــالحبيب اسحمر الرب البراهيم بتقديم ابنه أان ــك -12

 ( ا بإختصارــاشرحه

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ازل من السماء الى االرض و المالئكه ــلرب ليعقوب فى الصحراء على رأس سلم نظهر ا-13

  لم ؟ــير هذا الســبماذا يش. صاعده و نازله عليه 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


