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† 

رس الـرســول ا�ولــىرســـالة بــطـ  

 ا�صــحــاح ا�ول:

مــا ھـى طـبـيــعــة ھـــذا ا�لـــم؟. يـكــتـب بــطـرس الــرســول رســالـتـه نــاس مــتـألـمــيـن -١  
ا�ضــطـــھـــاد  - الفـــقــر والـجـــوع                                                                ب -أ  

ا�مــــراض وا�وبــئــة -الغـــربــة والتــشــتـت                                                            د - ج  
 

مــاھــى نــظــرة الــرســول لــھــذا ا�لـــم؟ -٢  
ــظـــرة مــبــھــجــةن -نـــظــرة تــشــاؤمـيـة                                                             ب -أ  

نــــظــرة شـــفــــقــــة - نـــظـــرة حــنـــيـــن                                                             د - ج  
 

لمــاذا كـــانـت للـــــرســول بــطـــرس ھـــذه الــنـــظـــرة؟ -٣  
عـــدم وجــــود ا�مــكــانـيـــات  -ب                                     ه  ــع�ن الــظــــروف غــــيـــر مـــشــجـــ -أ  

قـــلـة عــدد الـمـــؤمـــنـــيــن  -�نــھــم مـــخــتــارون                                                          د - ج  
 

ـجــة لـلــــنـفــــــس؟ مــا الــذى جـــــعــــل الــــغـــربــة مـــبـــھــ -٤  
الــغــنـى وتــــعـــظــم الـمـــعـــيـشـــة - مــــعــرفـــة خـــبــــرات جــــديـــدة                                            ب -أ  

المـيــراث المــحــفــوظ فى الـســـمــوات  �جــل - د                                                �نـــھــا بــعـــيــدة عــن ا<=م - ج  
 

مــا الـذى جـــعــل فـى مـــيـــBدنــا الـثـــانـى بـالمــــعـــــمــــوديــة رجــــاء حــــى؟  -٥  
ع الــمـــســيـح من ا�مــــوات قـيـــامــة يـســـو - إمــتــــزاج الـحــــيـاة بـا�لــم                                                   ب -أ  

ـوديـــة بــدء حـــيــاة جــديــدة بــعــد الــمـــعــم -قـــصـــر فــــتـــرة الـغــــربــة                                                د - ج  
 

ـى عــلم I الـــســـابـق ولــيــس عــن مـــحـــابــاه؟ أي من ھــذه ا<يـــات يـــثـــبـــت أن ا�خـــتــيـــار ھــو بــمـقــتـــض -٦  
  ١٤: ١٠يـو -ب                                                                 ٣٠ ، ٢٩: ٨رو -أ

بــــق كــــل مــــا ســـــ - د                                                               ٢ ، ١: ١بـط  ١ - ج  
 

الــنــاتـج لـــقـــيـــامــة الـمـــســـيـــح مـــن ا�مـــــوات؟ مـــا ھــــو الـــرجـــاء  -٧  
لــم يــــصـــبـــحــوا بــعـــد عــــاراً  -مـــيــراث أرضـــى                                                           ب -أ  

  أفــتــخـــار عــلى الشـــامـــتــيـــن -ـى و= يــضــحــمــل مــحــفــوظ فى الســمــاويـات    دمــيــراث = يــفــنـ - ج
 

لــمــاذا يـــعـــيــش المـــتــألـمــيــن فـى نــعــمــة وســــBم؟  -٨  
لـمـــشــاركـــتـھـم الـحـب ا�لـھــى الــبــاذل  -ب   لمــشــاركــه بـــقـــيــة إخــــوتـــھــم فـى نـــفـــس ا�لـــم                 -أ  

�نـــه ألــــم مــــحــــتـــمـــل  - �نـــه ألـــم غــــيـــر دائـــم                                                   د - ج  
 

لـمـــاذا يــــذكـــر الـــرســـول أنـــھــا آ=م يــــســــيــــره؟ -٩  
�نـــھـــا غــيــر شـــديــــدة  -�نـــھــا لــفـــتــرة قــصـــيـــرة                                                ب -أ  

لعــــالــم بـالمـــقــارنـــة بـتـــجـــارب أھـــل ا -مـــقــارنـــة زمـــان الغـــربـة بـا�بـــديــــة                                  د - ج  
 

كـــيـــف وصــــف الـــرســـــول بــــطـــرس الــتـــجــــارب؟ -١٠  
مـــتــنـــوعــــة  - مـــحـــتـمـــلـة                        د -قــلــيـــلـة                              ج -كـــثــيـــرة                        ب -أ  
 

البـــشـــريــة؟ ـــود ا�لـــم يــــحــل الفـــــرح والبــــھـــجـــة عــــوض الحــــزن الذى بـحـــســب الطـــبــيــعــة لمــــاذا فـى وجـ -١١  
ــرب المتـألــم يـشــتـرك المـؤمـن مـع ال ھــا�ن خــBلـ - ب              �ن ا�حــــتـــمـــال يـــذكــــى إيـــــمـــانــنــا                   -أ  

كـــل مــا ســبــق  - �ن بــھــجــة الخــBص = تــطــفئـھـا ا<=م والتـجــارب                  د - ج  
 

بـمـــاذا يــذكى المــؤمـنــيــن عـنــــد إسـتعــBن يـــســـوع الــمــســيـح؟  -١٢  
بـخــBصـھــم من ا�لــم - ب                              بـالنــصـرة عـلى غــيـر المـؤمــنــيــن           -أ  

بــالــمـدح والكـــرامـة والـمـــجــد -بإنــتـصــارھــم عــلى ا�شــرار                                         د - ج  
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ـــذا ا�صـــحــاح؟مــا ھــى غـــايـــة إيــمــانـنـــا كــمــا ذكــر الـرســول بــطــرس فـى ھ -١٣  
النـصـــرة عـلى الـشـيـطــان - غـــلــبـة الخـــطـــيــة                                                      ب -أ  

زيــــادة عــــدد الـكــــنــائـس  -د     خــــBص الـنـفـــوس                                                 - ج  
 

أى مــدى تـفــجـــرت مـــحــبــة الـــعـــريــس الــســمــاوى فـى قـــلـب الكــــنـــيــســـة؟  إلى -١٤  
كــــثـــرة عـــــدد الـكــــــنـــائـس  -ب   زيـــــادة الـمــؤمــنـــيــن                                                 -أ  

كــــل مــــــا ســـــبـــق  -د    ـه                                           وإن لــم تــرآه تـــحـــــبــ - ج  
 

بـــمـــاذا شــــھــــد ا�نــــبـــيــاء عــــنــدمـــا فـــتــشــوا عــن الــنــعــمــة الــتى �جــــلـــنــا؟ -١٥  
شــــھــــدوا بـآ<م الــســيـد الــمـــســـيــح  - ب                           شـــھـــدوا بـا�مـــجــــاد الـتـى لــنــا           -أ  

شــــــھـــدوا بــإنــتــشـــار الـمــســـيــحـــيــة  - د      شــــھــــدوا بـآ<م الــمـــســـيــح وا<مـــجــاد الـتـى بــعـــدھــا   - ج  
 

بــالــنـــســبــة لــنــا نــحـــن الــمــؤمـــنـــيـــن؟ال الــســـابــق مـــاذا يــــعــنـــى الــســـؤ -١٦  
= يــــلــزم الــخــتــان  -ب         تـــحــل مــحــل الــديـــانــات ا<خــرى أن الــمـــســيــحــيــة  -أ  

ــــرتــبـــطـــة بــا==م أن ا�مــجـــاد ا�بـــديـــة م - د        مـــوســى              أن الــســيــد الــمــســيــح أعـــظــم مـن  - ج  
 

ــھــا؟ إلـى مـن كــان ا�نــبـــيـــاء يــخــدمــون بــھــذه ا�مـــور الـتـى تــشـــتـھــى الــمـــBئــكـــة أن تـــطــلـع عــلــي -١٧  
الـســـمــائـيـيـن  - الـــمـBئــكـــة                 د -فـــســنــا                         جأنــ -أنـــفــســھــم                     ب -أ  
 

تــطـــلــبــات الـتى يــطــلبــھــا الــرســول للـــمــحــافـــظــة عـلى ھـــذه الــنـــعـــمــة؟ مـــا ھـــى المــ -١٨  
إلــقـــاء الـــرجـــاء بـالتــمـــام عـلى الـنـــعــمــة  - ب                                           مــنطــقــة أحــــقـــاء الـذھــن   -أ  

كــــل مـــا ســـبــــق  - عـــدم مــشــاكــلـة الـشـــھـــوات الـــســـابـقــة                          د - ج  
 

دعـــانــا، كــمـا ذكــر الــرســول؟ ـــفــعــل نــظـــيــــر الـقــــدوس الــذى مــــا ذا يـــجــب عــلـيـــنــا أن ن -١٩  
أن نـــكــرمــه ونــمــجــده  -أن نــخــضــع لـه           د -أن نــكـــون قــديــســيــيـن            ج -أن نــســمع لـه                 ب -أ  
 

لــمــمـــيـــزة لــكـــلـــمــة الــرب؟ مـــا ھـــى الـــصــفــة ا -٢٠  
ثــابــتــه إلـى ا�بـــد  - وقــتـيــة وزمــنــيــة                                                         ب -أ  

لــســـBمـنـــــا مــع إخــــوتـــنـــا مــــھــمـــة  -نـــافـــعـــه لـحـــيــاتـنــا ا�رضـــيـــة                                    د - ج  
 

مــــاذا يــنــبـغـى عــلـيــنـــا أن نــفــعــل إيــزاء ا�ب الــســـمـــاوى الـذى يــحـــكــم بـغــيــر مــحــابــاة؟  -٢١  
ـخــافــه ونـــرھــبــه كـــعــبـيــد نـ - = نــخــاف مـنـــه �نــه أب                                                   ب -أ  

أن يـــكــون لـنــا دالــه عــنـــده  -أن نـــســـيــر أيـــام غــربـتــنـا بــخــوف                                   د - ج  
 

ـديـس والـخــوف الـمــقــدس؟ لـمــاذا يـؤكــد الــرســول ضـــرورة الــطــاعــة والـيــقــظــة الـروحــيــة والــتــقـ -٢٢  
�ن غـــضــبــه عــظـــيــم  -�نـــنــا أفـــتــديــنــا بـثــمــن غــالـى مـن فــضــة وذھــب                 ب -أ  

ــا بــدم كـــريــم �نــنـا أفــتــديـــن -لـئB نــلـقــى فـى بـــحـــيــرة الــنـار والـكــبـريـت                          د - ج  
 

كـــيـف نـســتــطــيـع أن نــثــبــت فـى طـــاعــة الـســيـــد الــمــســـيــح مــع إحــتــمــال ا�تــعــاب والتــجــارب؟  -٢٣  
لـى قـــدر طـــاقــتــنــا نــــطــــيــع عـ - نــســتــســـلـــم ل\تـــعـــاب                                                   ب -أ  

نــؤجـــل لـوقــت مــنــاســب  - نـــلــقــى رجــاءنــا بـالـتــمــام عـلـى الـنــعــمــة                           د - ج  
 

لــمــاذا يــطــلــب مـنــا الــرســول بـــطـــرس أن نــكـــون قــديــســيــن؟  -٢٤  
لـتــنــظــرنــا الــمــBئـكــة  - د          لـيـحــبـنــا I      -ج      ألـھــنـا قـــدوس        �نـــه  - ب        لــنــاس     ـحـــبـــنــا الــيـ -أ  
 

مــا ھــى الــوســـيـــله المــؤكـــدة لــتــطــھــيـر نـفـوســنـا كـــمــا وصــفـھــا الــرســول؟  -٢٥  
قــــراءة الـكــتــب للــمـعــرفـة  -ــكـنــيــســة                                                         بالـذھــاب لل -أ  

طــاعــة الـحــق والــمــحــبــة الــعــديـــمـــة الــريــاء  - ضــبـط ا�خـــBق والــســيـــرة بـــعـــدم ريــاء                            د - ج  
 

مـــا ھـــى الـعـــBمــات الـــواضــحــة لـلــمــولـوديــن ثــانـــيــة مـن زرع = يـفــنـى؟  -٢٦  
الــصــدق والـــصـــدقــــة  - الــوداعــة والــصــمـت                                                        ب -أ  

ا�مـــانــة وا�خـBص بـقــلـب طــاھــر بــشــده  - لـب طـــاھــر بــشـــده                 دمــحـبــة بـعــضــنـا لـبــعــض بــقــ - ج  
 

كــيـف عــبــر الــرسـول عـن مـجـــد الـجـــســد انــســــانــى؟  -٢٧  
ثــــابــت إلــى ا�بـــد  -عــديـــم الــفـــســـاد                                                            ب -أ  

ـعـــشــب وزھــر الـــعـــشـــبكــ - مـــثــل مــجــد الـســمـــائـيــيــن                                              د - ج  
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 ا�صـــحـــاح الــثــانـى:
 

الــرســـول �و=ده الــروحـــيــيـــن؟ الـتـى يـــوجـــھــھــا ) الـنــصــائـح(مـــا ھـــى الــنـــصــيـــحــة  -٢٨  
أن يــبــتـــعـــدوا عــن الـمـــكــر والــريــاء  -أن يـــطــرحــوا الـخــبـث                                                  ب -أ  

كــــل مـــــا ســــــــبـــــق  - دأن يــتــنــقــوا مـن الـحـــســـد والــمـــذمـــة                              - ج  
 

صــــرح مـــا ھـــى الـشــــھــــوة الـوحـــــيـــدة الــتى . إذ شـــبــه الـــرســـول بـــطــــرس الـــمــؤمــــن بـالــطـــفــل الـــرضـــيـــع -٢٩
 الــرســول �و=ده أن يــشـــتــھــوھـــا؟ 

ا�كـــل الـصـــحــى اللــذى يـــســـاعـــد عـــلـى الــنـــمـــو  -ب                                                        مــــال الـــقـــريــب  -أ
ـش الـلـــبــن الـعــقــلى الــعـــديـــم الــغـــــ - الـــمـــجـــد ا�رضـــى                                                    د - ج  

 

حــجــراً حــيــاً؟ ) أتـــيــتــم إلـيــــه(ولــيــس ) إلــيــهتــأتـــون (لــــمــاذا يـــقـــول الــرســول للــــمـؤمـنــيــن  -٣٠  
  فــى المـــاضـى �نـــه عــمـــل حـــدث -ـحــدث فـى الــمـــســـتــقـــبـــل                 ب�نــه عــمــل ســيـ -أ

حــتـاج جــھـــاد ومـــثـــابــرة ر يـمــســـتـمـ �نــه عـمـل - د                              �نـــــه عـمـــل غـــيـــر مــضــمــون - ج  
 

مـــا أھــمــيـة . حـىوض مـن الــنــاس ولـكـــنه مــخــتــار مـن I بأنــه حـجـر فــــرالـمـ وصــف بـــطــرس الــرســول الــحــجــر -٣١
؟ ھــذه الـــصـــفــة  

الـمــســيــح لـه الـمــجــــد  -الــشــھــداء                د - الكــنــيســة الـمــنـتـصـــرة        ج -المـــســـيـــحــى الـقـــديـــس       ب -أ  
 

ـيــاً ولــيـــس جـــامــداً؟أن يـــكــون الـحــجــر حـ) مـمــيــزات(مــا ھـى مـيــزة  -٣٢  
يــتــرفـق بــضــعــفــنــا  -يـــســمـع لـنــا ونــســمـع لـه                                                 ب -أ  

كـــل مــــا ســــبـــق  - مـمـلـــوء حــب                                                              د - ج  
 

لـمـــاذا يـكــلـمــنــا الــرســـول بـــطــرس كـأطـــــفـــال؟  -٣٣  
مـــا يـــمـــيــز الـطـــفــل ھــى حـــالـة الــنــمــو  - ب)                 الـكـــنـيـســـة(�ن الـطـــفل = يـشــبــعــه إ= لـبـن أمـــه  -أ  

كــــل مــــا ســــبـــــق  -أمـــه                                    د�نــه يـثـــق ويــعـــتـــمـــد عـلـى  - ج  
 

أخـــتـــر فــى أى مـن ھــذه ا�ســـفــار؟. فـى كــثــيـر مـن الــنـبــوات" حــجــر"ذكـــرت كــلــمــة  -٣٤  
  ٢٢: ١١٨مــزمـــور  -ب                                                            ١٦: ٢٨أشـــعـــيـاء  -أ

كـــل مـــا ســبــق  - د                                                        ٢٧، ٢٦: ٢٤يــشــوع  - ج  
 

؟ )بــيــتــاً روحــيــاً ( المــبــنــيــيـن كــحـجــارة ـمــؤمــنـيــنوال) الـحـجـــر الـحــى(مــا الــفــرق بــيــن الــســيـد الـمـــســيــح  -٣٥  
                              ق                         = يـــوجــــد فــــر -أ

لـيـس حــىالـمــســيــح حـجــر حــى والـمـؤمـنــيــن حــجــر  -ب  
الـــمـــســيح حــجــر أكــبـــر مـن حـــجــر الــمـؤمـنـيـن  - ج  
) الـمــؤمــنــيــن(ـمــســيـح حــجـــر الـــزاويـــه، ومـــركـــز الـقـــوة لــبـاقــى الــبــنــاء الــســـيــد ال - د  
 

ــمـن يـكــون حــجـــر صــدمــة وصــخــر عــثــرة؟ مــخــتـاراً كـــريــمــاً، ول) الــمــســيـح(لـمــن من الـنــاس حـجــر الــزاويــة  -٣٦  
  يــطـيـعــون الـكــلـمــة يــكــون حــجــر صـــدمــة للـذيــن = -أ

للــمـؤمــنــيـن الــمــطـيـعــون للـكــلـمــة يــكـــون حــجــراً كــريــمــاً  -ب  
للمــتــكــبـريـن والــشـــھــوانـــيـن يــكـون حـجــر عــثـــرة  - ج  
كــل مــــا ســــبـــق  - د  
 

افـئــة الـذيــن يـؤمـنـون بـالســيـد الـمــســيـح كـحـجـر زاويــة كــريــمـاً؟ مــا ھــى مــكــ -٣٧  
كـل مـا سـبـق -يــصـــيــروا مـخـتـارون وأمــة مــقـدسـة       د -عـدم الخــزى                       ج - الـكــرامــة                   ب -أ  
 

؟الـفــضــائـل الـتى دعــانـا إلـيــھـا الـسـيـد الـمـســيـح رب الـمــجــدمــا ھـى نـتـيـجــة إقـتـنـاء  -٣٨  
يـصـبـحــون شـعـبـاً مـخـتاراً الـذيـن لـيـســوا شــعــب I أى ا�مم  - ب              ـة إلى الـنـور               ا�نـتــقــال مـن الـظــلـم -أ  

كــل مــــا ســبــق  -ــيــرون مــرحــومـيـن            دالــغــيــر مــرحــومــيـن يــص - ج  
 

مــا ھــى مــيــزة أن يــكـون الـرب يــســوع ھــو حـجــر الـزاويــة ولــيـس أى حــجــر فى الـبــنـاء؟  -٣٩  
لـعــھـد الــقـديـم بـالـعــھـد الـجــديـد يــربــط ا -يــربــط البــنــاء كــله                                                 ب -أ  

كـــل مـــا ســبــق  -يــتــزعــزع              ديــظـل أمـيـنـاً إلى ا�بــد �نـه ثــابـت =  - ج  
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ذا الـحــجــر؟؟ أى مـن ا<يــات تــوضـح طــبــيــعــة ھــ)الصــخــرة(الـعــھــد الـجــديـد ھــذا الـحــجــركــيـف يــصـف  -٤٠  
كـل مـا سـبـق  -د                                ٢:٦بـط١ -ج                           ١٥:٤كو١ -ب                   ٢٢- ٢:٢٠أف  -أ  
 

مــا ھــى ا�ضــرار الـتـى تـســبـبـھــا الــشــھـــوات الـجــســديـة؟  -٤١  
كـل مـا سـبـق  - حــروب ضـد النــفــس                د -صـــومــات                      جخـــ -ضـــرر جــســدى          ب -أ  
 

 ٤٢- إ=م يــشــيــر الــرســول بــطـــرس عــن تــBمــيــذه وعــنـا عــنـدمــا قــال "أنـــھــم غـــربـاء ونــز=ء"؟ 
عـن عـائـلـتــھـم  - عـــن أھـــلــھـم                        د -م                        جعــن الـعــالـ - عــن وطــنــھـم             ب -أ  
 

بـأى ســيــرة يـــطـلـب الـــرســـول مـن أحــبــاءه أن يــســلـكــوا بــيــن ا�مــم؟  -٤٣  
بــســـيـــرة حـــســنــة  -ب     بــعــظــمــة �نــھــم أو=د I                                     -أ  

خـــضـــوع �نــھــم ضــعــفــاء بــ -بــإفــتــخـــار �نــھـــم مـــخــتــارون                                د - ج  
 

بــمــاذا يــفــتــرى ا�مـم عــلـى أبــنــاء I؟  -٤٤  
بـالتـــجــديــف  -با�مـــانـة                           د - الخــيــر                     جبــفــعــل  - بـفـعــل الــشــر            ب -أ  
 

؟ )يــوم تـنــفــتــح عــيــونــھــم عـلى الــحــق(جــعــل ا�مـم يــمـجــدون I فـى يــوم ا�فـتـقــاد يـمــا الـذى  -٤٥  
عــنــدمــا يــBحــظــون أعـــمــال الـمــؤمــنــيــن الحــســنــة  -ـد الـدولــة                          بعــنــدمــا يــكــون الـديـن فـى يـ -أ  

عــنــدمــا يـكــثــر عــدد المــســيــحــيـيـن فـى الـعــالـم  - عـنــدمــا يــكــون الــديـن فـى يـــد ا�غــنـيــاء                     د - ج  
 

............طــلـب الـرســول بــطـرس مـن الــمـؤمـنــيـن أن يمــتــنــعــوا عــن  -٤٦  
الــشــھــوات الـجــســديــة  -الـنــمــيــمــة                          د - الـحـــســد                      ج - الـخــصــام                    ب -أ  
 

يــشــعــر غــيــر الـمــومـنــيـن بــوجــود الـمــســيــح داخـــلــنـا؟  ؟ وكــيــفI فــيــنــايــتــمـجـد  كــيـف -٤٧  
بــذكــاءنــا وشــطــارتــنــا -نـا الـحـــســن                                           ببــمــنـظــر -أ  

  بــا�عــمــال الحــســنــة التـى يـــBحـــظــونــا فــيــنـــا - د                         بــكــثـــرة الـمــعــلومــات الديــنــيــة    - ج
 

لــمـن يــجــب أن نــخــضــع كــمـا يــعــلمـنــا الــرســول بـــطـــرس؟  -٤٨  
لــشـــر الـروحـــيـة لـقـــوات ا - لـكــل تــرتــيــب بــشــرى مـن مــلـوك وؤســـاء                  ب -أ  

كــــل مــــا ســـبــــق  - لـلـنـــاس ا�شـــرار                                                 د - ج  
 

تـرتـيـب بـشــرى حــســب مــشــيــئــة I؟ لمـــاذا كــان الـخـــضــوع  -٤٨  
بـل كــعــبــيــد I    �ن الــحــريـة لـيــسـت ھــى ســتــره لـلــشــر  -أ  

�ن بـفــعـل الـخــيــر يــســكــت جــھــالـة الـنــاس ا�غــبـــيــاء   -ب  
�ن الــرؤســـاء مــرســلــيــن مـن I لـ\نـتــقــام مـن فــاعــلـى الــشــر ولــمـدح فــاعــلـى الـخــيــر  - ج  
كـل مـا سـبـق - د  
 

ــعــة ا�لــم الــمـفـضـلـة عــنــد I كـنــتـيـجـة لـلـخــضـوع لـلـســـاده الـعــنـــفـــاء؟ مــا ھــى طــبـي -٤٩  
إحـتــمــال أحــزان وآ=م بـالــظـلـم  - إن كــنــا نـلـطـم مـخــطـئــيــن فــنـصـبـر                          ب -أ  

كــل مـــا ســبـــق  -ـتـمــرد                      دأحـتـمــال أحــزان وآ=م نـتـيــجــة الـ - ج  
 

ــســيــح نــفــســه مــثــا=ُ �حـتــمــال ا�لـــم؟ كــيـف أعــطــانـا الـســيــد الـم -٥٠  
ــم عــوضــاُ إذ شـتـم لـم يـكـــن يـشــت -لـم يــفــعــل خــطــيــة و= وجــــد فـى فــمــه مـــكــر                ب -أ  

كـل مـا سـبـق  - تـالـم ولـم يـكـن يـھـدد بـل كـان يــســلـم لـمـن يـقـضـى بـعـدل      د - ج  
 

 ا�صـحـاح الـثـالـث: 
 

�ى نـوع مـن ا�زواج يـجـب أن يــكــون خـضــوع الــمــرأه؟  -٥١  
مـعـھـن لـغـيـر الـخـاضـعــيــن لـلكــلـمة طــلـما لـطـفــاء  -ب              لـلخــاضـعـيـن لـلكــلـمــة                                 -أ  

بــيــن لـزوجــاتــھـــم حـملـلــ -ـكــلــمـة ولـغـيــر الخـاضـعـيــن للــكــلـمـه        دللـلـخـاضـعـين ل - ج  
 

كــلـمــه؟ كــيــف تـربــح الــمــــرأه زوجـــھــا الــغــير خـــاضـع لل -٥٢  
بـالــتـحـلـى بـالـذھــب ولـبـس الـثــيـاب  -بـالـزيــنــة الخـــارجــيــة                                              ب -أ  

كـل مـا سـبـق -بـزيــنــة الـروج الــوديـغ الـھـــادئ والسيـرة الـطــاھــــرة         د - ج  
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وصــاھـا الـقــديــس بـطــرس لـلـرجــال فـى عــBقــتـھــم مـع زوجــاھــاتـھـم؟ مــا الـوصـيــة الـتى أ -٥٣  
بإعــطـائـھـن الـكــرامـة  - أن يــعـتـبـروھـن كـالورثــات مـعـھـم نـعـمـة الـحـيـاة                 ب -أ  

كــل مـــا ســـبــق   - د أن يــسـلـكـوا بـحـسـب الـفـطـنـه مـعـھـن كـا�ضـعـف                - ج  
 

؟ النـتيــجــة العــائــدة على ا�زواج مـن عــدم تـنـفــيـذ الـوصــيــةمـــا ھـــى  -٥٤  
أن الـكــنـيــســة تــعــاقــبــھـم  -أن الــزوجــات = تـخـضـع لـھــم                                          ب -أ  

كــل مـــا ســـبــق  -د                                                        تـعــاق صـــلواتــھـم - ج  
 

فى ضــوء ا<يـة مـا " �ن عـيـنى الـرب عـلى ا�بـرار وأذنــيــه إلى طــلـبـاتــھـم ولـكــن وجـه الــرب ضـد فــاعــلى الــشــر" -٥٥
ـنـى الـرب؟ الـذى يـؤھـلـنــا لـنـكــون أبــرار فـى عــيـ  

ه بـشـتـيـمــهغــيــر مــجــازيـن عـن شـر بـشـر أو عـن شــتـيـمـ -ب             واللـــطـف          الـمـحـبــة ا�خــويـة مـع الـشـفـقـة  -أ  
كــل مـــا ســـبــق  -مـتــحـدى الــرأى ، مــبـاركــيـن ، نـجـد فـى أثــر الـســBم       د - ج  

 

ــا ھـى مــكـافـأة الـذى يـتـألـم مـن أجـل الـبــر الـذى فـى الـمــسـيــح؟ م -٥٦  
شـــكـر مـن الـرؤســاء  - يــطــوب مـن I                     د -خـيــرات أرضــيــه                    ج - مـدح مـن الـنــاس        ب -أ  
 

كـيــف يــجـد ا�نــســان أيــامــاً صــالحــه وحــب لـلحـــيـاة ا�بــديـة؟  -٥٧  
= يـتــرك شــفــتـــيـه تـتـكلــمـا بـالـمـــــكــر -بـتـرك الـشــر وفــعـل الـخــيــر                                           ب -أ  

كــل مـــا ســـبــق  - د                                  يــســعـى فـى طــلـب الــســBم          - ج  
 

لــمــاذا = يـقــدر أحــد أن يــؤذيـنــا أويــخــيـفــنـا؟  -٥٨  
�نــنــا نـقــدس الـرب ا�له فـى قــلـوبـنـا  -�نـنـا مـتـمــسـكـيـن بـصـنـع الـخـــيــر                                   ب -أ  

كــل مـــا ســـبــق  - �ن لـنـا ضــمـيــر صــالـح يـخــزى الـذيـن يـفــتــرون عــلـيــنـا      د - ج  
 

يــروا الـوداعــه والســBم والــحـب فـى وجــوه الــمـؤمـنــيــن؟ تــرى مــاذا يــكــون رد فــعـل الـمــقـاومـيـن لـنـا عنـدمــا  -٥٩  
إيــقــاف الـمـــضـايـقـة �نــھــا = تـنــفــع شـيــئــاً  - ضــه أكـــثـــر                                           بالـغــيـظ والـبــغــ -أ  

الـســؤال عــن سـبـب الــرجـــاء الـذى فــيــنـــا -مــحــاولـة إيـجـــاد طـــريـقـة أخــــرى لـلــمـــضــايـقـــة              د - ج  
 

فـى أى حـــالة يــكــون الــتــألــم أفــضــل عـــنــد I؟ -٦٠  
أفــضـل ونـحــن صـــانــعــون خــيــــراً  - ونــحــن صــانــعــون خــيــراً أو شـــراً                                   ب -أ  

I = يــحـــب ا�لــم  -د            أفــضــل ونــحــن صــــانــعـون شـــراً                        - ج  
 

    كــيــف نـــقــتــدى بـالـســـيــد الــمـســـيــح كــمــثـــا=ً عــمــليـاً �حــتـمــال ا�لـــم؟ -٦١
  ســد ولـكـن مـحيى فى الـروح مـمـاتــاً فـى الـجــ -وھــو البــار تــالـم مـن أجــل ا�ثـمــة                                       ب -أ

كـــل مـــا ســـبـــق  -غــفـرانـه ل\ثـمـة وحــبــه لـھــم                                             د - ج  
 

كــيف نـكـون مــسـتـعــديــن لـمــجــاوبـة كـل مـن يـســألـنـا عـن ســبب الـرجــاء الـذى فـيـنـا؟ -٦٢  
عـنــدمــا نـكــون فى مـظـھــر =ئـق  - الـكـثــيـرة                                                         ب بـالقــراءة -أ  

عـنــدمــا نــقــدس الـرب ا�له فى قــلـوبـنـا  -بـالشــجـــاعــة وعــدم الــخـــوف                                          د - ج  
 

رمــز فـلـك نــوح؟إ=م يــــ -٦٣  
للـجـــســد  - للــســجــن                        د -للــمــعــمـوديـــة                     ج -للـتـنـاول                           ب -أ  
 

مــاذا تــفــعــل المـــعـمـــوديــة فى ا�نـــســان الــمــعـــمـد؟  -٦٤  
تـــمــنـــح طـــھـــــارة جــــســـــديــــة -جـــســد                                                بتـــزيــل وســـخ الـــ -أ  

تــــعـــطـــى ضـــمــيــــر صـــالـح بــقـــوة قـــيــامـة الــرب - تــــؤھــــلــه �رتـــداء الــمــBبـس الـــبـيــــض                         د - ج  
 

 ا�صــــحــــاح الـــرابــع:
 

بـــالـســيــد الـمــســـيـح؟ مــا الــســBح الـذى يـــطـالـبـنـا الـــرســول أن نــتـــســـلـح بـه أســــوًة  -٦٥  
بـقـوة البـنـيـة  - د           بنـيـة ا�لــم            -بــأســلحــة فــكـريــة                  ب -ب          بـأســلــحــة نـــوويــة -أ  
 

لــمــاذا يـتـعـجــب غــيـــر المــؤمـنـــيــن من أو=د I؟  -٦٦  
�نـــھــم فـى حـــالـة كـبــت وحـــرمـــان وجـــھـــل  -�دمـــانـھـم للــخــمـر والــبـــطــر                                          ب -أ  

�نـــھــم ســـالكـــيـن فى الــشــھــوات والـمــلــذات - = يـــركـــضــــوا مــعـــھـــم إلى فــيــض الــخـBعـــة        د�نـــھــم  - ج  



7 

 

بــمــاذا يــبــشــر الــرســـول الـمــتــألـمــيــن؟  -٦٧  
          أن نــھـــايـة كـل شـئ قـد أقـتــربـت                                 -أ

بـيـــوم الــديــنــونــة حــيـث يـعــطـى الـرب كــل واحـــد حـــســب تـعــبـه  -ب  
ھــم أحــيـاء عــنــد I بالـــروح ولـكــنـ) ـاس حـسب الجــســدأدانــة النـ(أن I = يأخـــذ فـى أعــتــبــاره  - ج  
كــل مــا ســبـق  - د  
 

ـه الــرســـول نــظــرنــا عــنــدمــا نـتــيــقــن أن نــھــايــة كـــل شـــئ قـــد أقــتـــربـت؟ بــمــاذا يـــوجـ  -٦٨  
نــصــحــى لـلـصــلوات ونـتـعـقـل  -مــحــبــة بــعــضــنــا بــعضــاً بــشــدة                                     ب -أ  

كـــل مـــــا ســـــبــــق  - ضـاً بB دمـــدمــه                          دبــعــضـنـا بـعــمـضــيــفــيـن  - ج  
 

يـجــب أن تــســتـخــدمــھــا؟ فـبـأى روح . لــكــل إنــســان مــوھـبــتــه الـتــى أخــذھـا مـن I كــل حــســب طــاقــتــه -٦٩  
المـتـكـلم فكـــأقــوال I  -ـنـوعــة                      بكــوكBء صـــالحـيـن على نــعـمــة I المـت -أ  

كــل مــا ســبــق  - الخـــادم فـبـقـــوه يــمـنــحــھـا I لـمــجــده                              د - ج  
 

الـحــادثــة �و=د I؟ ) ـةالبــلوى الـمــحــرقـ(يــكــون مـوقـفـنــا إزاء التــجــارب والـضــيــقـات  مــاذا -٧٠  
= نــســتـغــرب كـأنـه أصــابــنـا أمـــر غـــريـب                         -أ  

=م المــســيـح كـى نــفــرح فى إســتـعBن مــجــده الـفـــرح فى مـشــاوكـتـنـا < -ب  
كــل مــــا ســـبـــق  - ـا                دطــوبـى لــنـا �ن روح الـمــجـد وI يـحــل عــلــيــنـ - ج  

 

لــمـاذا يـطـــوب الـمــؤمـن إذا عــيــر بإســم الــمـــســيــح؟ ". إن عــيـــرتــم بإســم الــمــســيـح فـــطــوبـى لــكــم" -٧١  
نــه = يــسـتـــحــق الــمـــجـــد � - �نــه أخــذ عـــقـابــه على ا�رض                                       ب -أ  

كــــل مـــا ســـبـــــق  -�ن روح الــمــجـــد وI يــحـل عـلـيـه                                 د - ج  
 

=م؟الـتـى ذكـــرھـا الــرســول ليــشــجـــع الـمـــؤمـنـيــن على إحــتــمــال ا< )ا�ســبــاب( مــا ھـو السـبـب -٧٢  
أن الـــخـBص يـتـطـــلب جـــھـــاداً ومــثــابـره  -أن الــقــضــاء قـد إقــتــرب                                              ب -أ  

كــــل مـــــا ســـــبــــق  -أنـنـا فـى أيــدى خــالـق أميـن فـى عــمـل الــخـــيــر                  د - ج  
 

تـخــرج مـن ا�صـــحـــاح ا<يــة الـتـى تــؤكـــد على أھـــمــيــة الــجـــھـــاد والــمـثـابــرة؟ إســ -٧٣  
      ١٨: ٤ - د                         ١٦: ٤ - ج                                   ١٥: ٤ -ب                      ٥: ٤ -أ
 

ى نــھـانـا عـنـھــا الـــرســول؟ مـــا ھـى أنـــواع ا�لـم الـتـ -٧٤  
نـتـيــجــة فــعــل الــشــر  -بـإســـم الـــرب                                            ب إذا عــيــرنــا -أ  

مـــا ســـبـــق كـــل  - ب، ج                             ھـ -نـتــيـجــة الـتـداخــل فى أمـــور الــغــيــر              د - ج  
 

 ا�صــحــاح الــخــامـس:
 

.  ٢٨،  ١٧: ٢٠كـمـا جــاء فى أع مــا ھـو الــمــقـصــود بـكــلـمــة شـيـوخ؟  -٧٥  
ــق كــــل مـــــا ســـبـ -شــيـوخ إســرائـيـــل        د - كــبـار الـسـن                    ج -الـقـســوس أو ا�ســاقـفـة         ب -أ  
 

؟ )كــمــا يـدعـى الــبـعــض(مــا الـذى يـــوضـــح أن الـــرســـول لـم يتـم تمـيــزه عـن بــاقى الــرسـل  -٧٦  
الـشــاھـد <=م المـســيـح : بقـوله - أنـا الـشــيـخ                                                       ب: بـقـوله -أ  

كـــل مـــا ســبـــق  - قــھــم                                                       درفـيـ: بـقـــوله - ج  
 

مـــا الـذى يــعــنـيـه الـرســول عـنـدمــا يـربــط آ=م الـســيـد الـمــســيــح مـع ا�مـجـــاد الـتى تـتـبــعــھــا؟  -٧٧  
بآ=م الـســيـد الـمــســيــح أرتــبــاط ا�لم فى حــيـــاة الـمــؤمـن  -أ  

أنــه إن كــنــا شـــركــاء مـع الـمـسـيـح فى آ=مه فـنـحـن أيـضـاً شــركــاء مـعـه فى الـمـجـــد  -ب  
كـــل مــــا ســــبـــــق  -= يــوجــد مـجــد بـدون ألــم                                             د - ج  

 

الـنــصــائـح الـتى قـدمـھـا بـطــرس الــرســول للـــرعــاه؟ مــا ھــى  -٧٨  
 

________ و= ___________ بـل __________ = عـن _________ التـى بـيـنـكـم _______ أرعــوا رعــيــة  -أ  
 

. قـبـيـــح بـل ــــــــــــــــــــــــ   
 

. لـلــرعــيـه_________ ـائـريــن بـل صـ__________ على ___________ و= كــمـن  -ب  
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مـــا ھـى نــصـائـح الــرســول ل\حــداث؟ -٧٩  
 

. _______بـــعــضـكـم ___________ للـشـــيــوخ وكــونـــوا جـــمــيـــعـــاً ____________أيــھــا ا�حــداث  -أ  
 

_________ فـيــعـطـيـھـم ___________ وأمـــا _ _____________�ن I يــقــاوم ________ تــســـربـلــوا  -ب  
 

. فـى حــيــنـــه__________ الــقــويـــة لـكـــى ____________ فـتـــواضـــعــوا تــحـت  - ج  
 

اه؟ مـــاھــى النــصــيــحــة التـى تــوجــه للــنـاس المــتــضــايـقــيـن والــمــھــمـومـيـن فى ھــذه الــحـــيـ -٨٠  
أن يـلـجــئوا للــقــضــاء لــيـشــكـوا ھـمـومــھـم  -أن يـكـــون لـھــم أصـدقــاء أوفــيــاء يــعــزوھـــم                   ب -أ  

ى مــســلـيــه أن يــلـجئـوا ل\نــشــغــال بأمــور أخــر -أن يــلـقـوا ھـمــھـم على I �نـه ھـو يـعـتـنـى بـھـم                د - ج  
 

الــعــظـمى لـمــقــاومــة إبــلــيــس؟ ) الـوســائــل(مــا ھـى الـوسـيـلة  -٨١  
أن نــصــحـى ونـــســھــر  -أن نــكـــون راســخـــيــن فى ا�يــمـــان                                                 ب -أ  

كــل مــــا ســبـق - لــنـا ويـثـبـتـنـا ويــقـويــنـا ويـمـكـنـنـا                   دأن إله كــل نـــعــمـه ھـويـكـمـ - ج  
 

 

† 
 رســالة بــطــرس الــرســول الـثـــانـيــــة

 
 ا�صـــحــاح ا�ول:

 
ـب أن يــعــرف حـقــيـقــة نـفــســه مـــا ھــو الــقــول الـذى ذكـــره بــطــرس الــرســول يـثـبــت أن الـخـــادم ا�مـــيـن يــجـ -٨٢

 ويـتــضـع؟
إيــمــانـاً ثــميـنـاً  -عــبـد يــســوع الـمــســيـح       د - الــمـخــلص يــســوع                     ج -رســول                  ب -أ  
 

ال ايــمـان الـثـمــيـن ســواء أمم أو يـــھـود؟ كــيـف أكــد الــرسـول أن الـكـــل يــتــســاوى فى أحــقــيــة نــو -٨٣  
عـنــدمــا يـتـكـلم عـن الـسـيـد الـمـسـيـح أنـه الــمـخـلـص ولـيـس مـخـلـصــنـا  -أ  

ـمــانـاً ثـمـــيـنــاً بـقـــولـه نــالـوا مــعـــنـا إيـ - بـقــوله إيــمـانـاً ثـمـيـنــاً مــسـاويـاً لـنـا                              ج -ب  
كــــل مــا ســبــــق - د  
 

مـن ھــو الـذى لـه الـفــضـل ا�ســـاســى فى نــوالـنـا ايـمــان الـثــمـيـن؟ -٨٤  
ومـخــلـصـنـا بـر إلـھــنـا  - مــرقـس الـرســـول            د -بـولـس الـرســول                    ج -بــطــرس الـرســول           ب -أ  
 

كـيــف يـمـكـن التــمــتـع بـنـعــم الــرب وســBمــه الـحــــقــيـقــى؟ -٨٥  
الـمــعــرفــة الـكــتـابــيـة لdبـاء الــقــديـســيــن  -المــعــرفـة الــذھــنـيــة c فـقـط                                      ب -أ  

الـمـــعــرفـة ا�خـتــبــاريـة والـعــمــلــيــة  -ــاع عـن مــخــلـصــنـا                          دمــعــرفــة الــســمـ - ج  
 

الـتى وھـبــنــا إيــاھـا الـرب يـســوع؟ ) الـھـبـات(مــا ھــى الـھـبــة  -٨٦  
الـمــواعــيــد الــعــظـمـى والـثــمــيــنــة  -ب  كــل مــا ھــو لـلحــيــا ة والتــقـوى                                  -أ  

كــل مــا ســبــق  -ان نــكــون شــركــاء الـطــبـيــعــة ا�لـھــيـة                       د - ج  
 

بــدون جــھــاد؟ــبـات ا�لـھــيــه أنــه = يــمــكـن لeنــســـان أن يــخــلـص مــنــتــفــعــاً بـھــذه الــھـ) آيــات(إثـبــت بآيــة  -٨٧  
وأنـتـــم بــاذلـــون كــل إجـتــھــاد -ھـــاربـيــن مـن الـفــســاد الـذى فـى الـعــالـم                         ب -أ  

ق كــل مـــا ســــبــ -قــدمـــوا فـى إيــمــانــكــم فــضــيــلـة                                د - ج  
 

كـــيـف أن كــل فــضــيـلـة تــولـد مـنـھـا فــضــائـل أخــرى؟ -٨٨  
 

_________ اً وفـى الـتـعــفـف فــتـعــف________ وفـى ___________ قــدمـوا فى إيـمــانـكـم فـضـيــلـة وفى الـفــضـيـلة   
 

. مـحــبــة_______________ وفـى ________________تــقــوى وفـى الـتـقـوى _____________ وفـى   
 

بأى شـئ يـوصــف ا�نـســان الـذى نــال الـمــواعــيـد والھــبـات ا�لھــيـة و= يــجـاھــد؟ -٨٩  
مــا ســبـقكـل  -قـد دنـس تــطــھــيــر خــطــايـاه الســالـفـه          د - قـصـــيـر الـبـصــر               ج -أعــمـى                  ب -أ  
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مــا ھـى نـتـيــجـة ثـبــوت ا�نـســان فى الـدعــوة الــتى دعــى إليــھــا ؟ -٩٠  
صــبـراً ثــابـت  أن يــكــون لــه - ب              شـخــصـيــة قـــويــة                        أن تــكــون لـه -أ  

أن يــحـتــرم مـن الـجــمـيـع  -د                                                            لـن يــزل أبــداً  - ج  
 

  ى الـجــھـاد من أجـل خـBصــھـم؟ كــيـف شــجـع الـرسـول بــطـرس الـمـؤمــنـيـن عل -٩١
بـأن = يـخــافـوا من نــار جــھـنــم                                     -أ  

ا يـقـدم لـكـم بـسـعــة دخــول مـلـكــوت ربـنـا ومــخــلــصـنـا يـســوع بـقــوله أنـه ھـكـذ -ب  
بأن كـثــيـرون يـدعــون وقــلـيــلـون يـنــتـخــبــون  - ج  
أنــه يـكــفـى ا�يـــمـــان بــدون أعـــمـــال - د  
 

ـرة الدائـمــة رغـم أنـھــم عـالـمـيـن ومـثـبـتـيـن فى الـحــق؟لـمـــاذا يـحـتــسـب الـرسـول أھــمـيـة أن يـنــھـض أو=ده بـالتــذكـ -٩٢  
�نـه كــان شــــديـــد عــلـيــھـــم  -ب       �نــھـم دائـمــاً يـنـســون الـحــق                                  -أ  

�نــه عـــالـم أن إنــتــقــاله قـــرب  - د           ھـــمــالـھـم فى حــفــظ الـوصـــايــا                       - ج  
 

لــمــاذا يــعـتـبــر الـرســول بــطــرس شــاھـد عــيــان لـمـجــد الـســـيـد الـمــســيــح وعــظــمـتــه؟  -٩٣  
�نــه لـم يـتـبـع خــرافـــات مصــنـعـه                           -أ  

وقــت الـتـجــلـى " أســـمــعــوالـه الـذى ســررت بـه ھــذا ھــو إبـنـى الحـبــيــب "الــمــقــبـل من الـســمـاء  �نـه سـمــع الـصــوت -ب  
كــل مـــا ســـبــق  - �نــه عـــايـن قـــوة ربـنـــا يـســــوع ومــجـــيـــئـه                  د - ج  

 

يــسـتـنـد عــلـيـھــا بـطــرس الــرســول لـيــثـبــت مــا رآه ومــا عــايــنـــه؟  مــا ھــى الـمــرجــعــيــة الـتـى -٩٤  
ى الـنـــبــوات وا�نــبـيــاء                                 ـمــا ذكــر ف -أ  

نــبــوة الـكــتــاب لـيـسـت من تـفـسـيــر ومــشــيــئــة إنـســـان -ب  
ـم بـھـا أنــاس I الـقــديــســـون مــســوقـيــن من الـروح الـقــدس النـبــوات تـكــل - ج  
كــل مــا ســبـق  - د  
 

ـسـيـح؟مـا ھـى ا<يـة الـتى ذكــرھـا الـرســول بــطـرس تــوضـح أھــمـيـة الــرجــوع إلى النـبــوات التى تــشـھــد عـن الـســيـد الـم -٩٥  
  ١:١٧ - د                          ١:١٩ - ج                                 ١:١٨ - ب                      ١:١٤ -أ
 

 ا�صــحــاح الـثـــانـى:
 

ممــا يـحـذر الــرســول بـطــرس أو=ده؟  -٩٦  
غـيـر الـمـؤمـنــيــن  -ن الـكــذبـة               دالـمــعـلـمــو -النــاس ا�شــرار                   ج -ا�نـبـيــاء الـكــذبـة                ب -أ  
 

مــا ھــى مـــضــار الـبـدع الـتـى يـدســـھــا الـھـــراطـقــة؟ -٩٧  
ـريـن = يـھــلـكــون وحــدھــم بل يــحــدرون مــعـھــم آخ - يـنــكــرون الــرب الـذى أشــتــراھـم بـدمــه                               ب -أ  

كـــل مـــا ســــبـــق  -بـسبـبـھــم يــجــدف عــلى طــريـق الـحـــق                               د - ج  
 

. من الـعــھــد الـقــديــم تـثـبـت أن ديـنــونــة الـھــراطــقــة أكــيـدة؟ كـمـا جــاء فى ھــذا ا�صــحــاح) أمــثـلة(أذكـــر مـثـل  -٩٨  
أن I جــلب الـطــوفــان على الـعــالـم  - I لـم يـشـفـق على مــBئـكــة قـد أخــطــأوا                           ب ان -أ  

كــل مــا ســبــق  - حــكـم I على مـديـنــة ســدوم وعـمـــورة با�نـقــBب                  د - ج  
 

  ٢٢راجع عدد  صــور الذى وبـخـه حـمـار أعـجــم ؟ بنمــا ھـى خــطــيــة بـلـعـام  -٩٩
كـــل مـــا ســـبــق  -أحـب أجــرة ا�ثـم                د -حـســب تـنـعـم يــوم لــذه                ج -ب             جــدف على I  -أ  
 

ــنـــاء الــتــجــربـــة؟ كــيـف يـتـعـــامـل الــرب مــع ا�تـــقــيــاء وا�ثــمــة أثـ - ١٠٠  
يـــتـأنـى عـلى ا�تـقـيـــــاء ويــھـلـك ا�ثــمـــــة  - يــنـقـــذ ا�تــقـــيــــــاء ويــھـــلك ا�ثـــمـــة                               ب -أ  

             = يتــأنـى على ا�ثــمــــة               يـتـــأنـى عـلى ا�تـقـيــــــاء و - ج
مــعــاقـبـيـن ن يـنـقـــذ ا�تـقـيــــاء من الـتـجــــربـة ويــحــفـظ ا�ثـمـــة لـيـوم الـديـ - د  
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. مـــا ھـى صـفــات الـمــعــلـمــون الـكـذبـة؟ صـل عـمــود الصــفـات مـع عــمــود الـشـــاھــــد - ١٠١  
 

الـشــــاھــد                                                                        الـصــفـات                       
 
  ١٤: ٢جـســدانــيـيـن ويــسـتـھـيـنـون بـالـســيــادة                                                         -أ
 

    ١٠: ٢                                                 يـحـســبـون تـنـعــم يـــوم لـذه                     -ب
 

١٤: ٢ءة فـســقـاً = تـكـف عـن الـخـطــيــة                                       لـھــم عــيـون مـمـلـو - ج  
 

  ١٤: ٢              جـســـورون مـعــجــبـون بأنـفـــســھـم                                                - د
 

  ٢:١٠خــادعـــون النـفـــوس غـيـــر الـثــابـتـــة                                                         -ھـ
 

  ١٣: ٢لـھــم قــلـب مـتـدرب فى الـطــمــع                                                                 - و
 

  ١٥: ٢ا الـطـــريـق الـمـسـتـقــيـم تـابـعــيـن طــريــق بـلـــعـــام                               تــركـــو - ز
 

  ١٣: ٢أدنــاس وعــيـــوب                                                                                  - ح
 

ى يـتـكـــلم عــلـيــھــا الـمــعــلـمـون الـكـــذبـة حــــريــة غــيــر صـــادقـــة؟ لـمــاذا تـعـتـبـــر الـحـــريــة الـتـ - ١٠٢  
�ن الـحـــريــة تـعــطــى ســعـادة وقـتــيـــة  -�ن الـحــــريـة ھـى أن يـعـــمـل ا�نــســان مــا يــشـــاء              ب -أ  

�ن ھــم أنـفـســـھـم عــبــيــد الــفــســاد  -ـســتـعـمــر                      د�ن الـحـــريـة ھـى التـحــرر من الـم - ج  
 

يــتـــرك ا�نـــســان الـطـــريـق الـمــســتـقــيــم؟ مـــا ھـى نـتـيــجــة أن  - ١٠٣  
كـــل مـــا ســــبــــق  - ـاس والــعـالـم               دأرضـــاء الـنـ -الـضــBل                            ج - الـحـــريـة              ب -أ  
 

على من أطــلق الــرســول بـطــرس ھــذا؟ " كـلـب قــد عــاد إلـى قـيــئـه وخـنــزيـرة مـغـتـســـلـه إلى مـــراغـــة الـحــمأه"  - ١٠٤  
الـذيـن ســاروا فى طـــريـق بـلـعــام  - ب    الـذيـن ســاروا فى الــطـريـق الـمــسـتـقـيـم                  -أ  

أرتـدوا عـن الـوصـيـة الـمـقـــدســـة  ،الـذيـن بـعـد مــا عـرفـوا طــريـق الـبــر  - ج  
الـذيـن يـخــدعــون بـشـــھـــوات الـجـــسـد  - د  
 

 ا�صـحــاح الثــالـث: 
 

ا�صـحـــاح؟ بـمــاذا يـذكــر الـرســول أو=ده فى ھـــذا  - ١٠٥  
  الـثـانـى كـمـا يـظــن الـبـعـضأن I = يـتـبـاطــأ عـن وعــده بـالمـجـئ  -أ

أواخـــر ا�يـــام و الـقـديـسـيـن الـذيـن تـنـبـاوا عـن مـجـيـئـه الـثـانـىأقــوال ا�بــاء  -ب  
ـام وصـيـــة الـرب نـفـســـه ووصــيــة الــرســل عـن أواخــر ا�يـ - ج  
كــل مـــا ســـبـــق  - د  
 

مـــاھـى حــجــة الـنـاس المــســتـھـزئـون الـســالـكـيـن بـحــسـب شــھــواتــھــم؟  - ١٠٦  
أن I = يـغــضـب عـلــيـھـم طـالـمـا = يأذون أحـد -أنـه لـيـس من الـســھـل تـرك شـھـواتـھـم                                ب -أ  

أنـھــم مــحـتـاجـيـن صــلوات كـثـيــرة                                   - ج  
  أيـن ھـو مـوعــد مـجــيـئــه: أنـھـم يـسـتـنــكــرون مـجـئ الـرب قـائـلـيـن  - د
 

ذى يـحـل بـالفـجــار؟ مـــا الـمـثـل الـذى ذكـــره الـرســول بــطــرس كـصــورة مـبـســطـة للھــBك الـمـنـتـظـــر الـ - ١٠٧  
ھـBك الـعـــالـم بـالـطــوفــان  -الـمــجــاعــات                                                            ب -أ  

الـز=زل -الـبـحـــيــرة المــتـقــدة بـالـنـار والـكـبـريـت                           د - ج  
 

تـأخــر مـجـئ الـرب إلى يــومــنـا ھــذا؟ بـمــاذا تـفــســـر  - ١٠٨  
طــول آنــاة الـرب عـلـيـنـا لـكـى نـرجــع ونـتـوب  -أ  

يــومــاً واحــداً عـنــد الــرب كــألـف ســنـة وألــف ســـنـة كــيـوم واحــد  -ب  
كـــل مــــا ســـبــــق  -د        �نــه =بـشــــاء مـــوت الـخـــاطـئ مـثـلـمــا يــرجــع ويـحـيـى  - ج  
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جـئ يــوم الـرب بـالنـســبـة ل\بـــرار وبـالـنــســبــة ل\شـــــرار؟ كــون مكـيــف يــ - ١٠٩  
يـأتـى كــلـص ل\شـــرار ولــيـس ل\بــــرار  - يـأتـى كـلـص ل\بـــرار وا�شــــرار                               ب -أ  

كــــل مــــــا ســــــبـــق  -ل\شـــــرار                      دـص ل\بـــرار ولـيـس يـأتـى كـل - ج  
 

مـــا ھــى واجــبــاتــنــا تـجـــاه مــجـئ الــرب الـثـــانـى؟ وأى إنــاس يـجــب أن نــكـــون نـــحـن؟  - ١١٠  
 

تـظـــريـن ســـرعــة مـجــيـئــهجــد وعــد الـرب للــمـنــأمــ\ الـنــقـط ثـم أحـذفــھــا من الـمـــربـعــات لـتـ  
 

فى ___________ و= ___________ بـ� _________ لتـــوجـــدوا _________ وإذ أنــتـم مـنـتـظـــريـن ھــذه  -أ
 ____________ 

 

ولـكـــن ___________ فــتـــــسـقـطـوا من_________بــضــBل _____________أن _____ أحــتـرسوا  -ب  
 

المـــســيح______________________وفى مــعـــرفـة ____________ فى ______________  
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