
 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 االمتحان الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 سؤال) (نقطتان لكلّ ’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب
 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           
 ليس على املؤمن أن ينمو روحيًّا. ____  .1
  َمن يعيش يف اخلطيَّة ميٌت روحيًّا. ____  .2
 عواطفك (مشاعرك).يف  تحكَّملكي تصبح مؤمًنا �جًحا، جيب أن تتعلَّم أن ت ____  .3
 أن تكتشف ما يريد منك فعله.قبل أن تتمكَّن من تتميم مشيئة هللا، جيب  ____  .4
 املؤمن الناجح ال يرتكب أبًدا أي خطأ. ____  .5
 الروح القدس ال يقوم أبي عمل يف حياتك بعد أن تصبح مؤمًنا. ____  .6
يف هذه  جيب أالَّ يضع املؤمنون أهدافًا تفصيليَّة ألنَّ الروح القدس لن يتمكَّن من مساعدهتم ____  .7

 .احلالة
 من هللا تساعد� على أن نصبح مؤمنني أقوى وأكثر جناًحا.إنَّ معموديَّة الروح القدس عطيَّة  ____  .8
 عندما تصبح مؤمًنا، يغريِّ هللا مواقفك ومشاعرك وإرادتك فورًا. ____  .9

 الروح القدس هو اسم آخر ليسوع املسيح. ____ .10
 من خالل ضمائرهم. هللا الناس يكلِّم ____ .11
 إنسان يشعر دائًما ابلذنب عندما يرتكب اخلطيَّة. كلّ  ____ .12
وا لآلخرين عن مشاعرهم دائًما وبكّل حريَّة وانفتاح.جيب على املؤمنني  ____ .13  أن يعربِّ
ها بغضب عنهلم عرك السيئة جتاه اآلخرين أبن تعربِّ لتخلُّص من مشاتتمثَّل الطريقة املثلى ل ____ .14

 (تطلعهم حتديًدا على ما تشعر به).
 لطريقة اليت يريدها هللا.جيب على املؤمنني أن يتبنُّوا مواقف كتابيَّة إذا أرادوا التعبري عن مشاعرهم اب ____ .15
 جيب أن تقبل معمودية الروح القدس لكي تكون مؤمًنا �جًحا وتصل إىل السماء. ____ .16
 جاء يف الكتاب املقدَّس أنَّك تتمتَّع حبريّة القيام أبمور تؤذي اآلخرين. ____ .17
 الروح القدس مات على الصليب ليدفع مثن خطا��.  ____ .18
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 أسئلة متعدِّدة اخليارات
 على السطر. (نقطتان لكل سؤال) هحيح ودوِّن احلرف اخلاص باخَرت اجلواب الص

 ______ الروح القدس هو: .1
 هللا اآلب .أ

 يسوع .ب
 مساٍو هلل اآلب وهللا االبن. .ت

 
 عندما خترب عائلتك مبا صنعه املسيح يف حياتك، جيب عليك أن:_______  .2

 تتجادل معهم دائًما .أ
 تتجادل معهم أحيا�ً  .ب
 ال تتجادل معهم أبًدا  .ت

 
 يريد الروح القدس أن يقود الشعب إىل احلّق كلِّه:_____ .3

 فقط قبل أن يصبحوا مؤمنني .أ
 فقط بعد أن يصبحوا مؤمنني .ب
 طوال الوقت .ت

 
 أسئلة مطابقة

 دوِّن احلرف الصحيح أمام الكلمة املناسبة (نقطتان لكّل سؤال).
 النظر أ.  . الروح 1______
 الذهن ب. . الشخصيَّة 2______
 املشاعر (العواطف) ت.  . الشخصيَّة 3______
 السمع ث.   انب جسديّ ج. 4______
  ميت إذا مل يكن اإلنسان مؤمًنا. ج.   انب جسديّ . ج5______

 



 3   االمتحان اختبار الطبعة اخلامسة

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط) 10ما هي اخلطوات اخلمس اليت جتعل منك مؤمًنا �جًحا ( .1

1.  ___________________________________________  
2.  ___________________________________________  
3.  ___________________________________________  
4.  ___________________________________________  
5.  ___________________________________________  

 نقاط) 6ماذا يفعل الروح القدس اليوم؟ ( .2
  ___________________________________________  .أ

  ___________________________________________  .ب
  ___________________________________________  .ت

 نقاط) 10يف هذا الدرس، خصَّصنا يوًما للتحدُّث عن كيفيَّة وضع األهداف ( .3
 ه هذا األسبوع.أعِط مثًال عن هدف يومّي وضعتَ  .أ

  
  

ر ابختصار ما جرى عندما حاولت إمتام هدفك. .ب  فسِّ
  
  
  
  

 نقاط) 5ملاذا جيب على املؤمنني وضع أهداف جديدة؟ ( .4
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 نقطة) 17( دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ أد�ه .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


