
 

 ؟ مؤمن فعًال ينكيف أأتكَّد من أنَّ   اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 (نقطتان لكّل سؤال)’’ خطأ‘‘أو ’’ صحّ ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  َضع عالمة
 أن يكون املرء  مؤمًنا. من كونك مؤمًنا، جيب أن تفهم ما يعنيهتستطيع التأكُّد قبل أن  .1
 إذا أردت أن تصبح مؤمًنا، جيب أن تكون على استعداد لطاعة هللا. .2
 تكون مؤمًنا إذا كنت تشعر أبنَّك مؤمن. .3
 دَّس.حقائق مدوَّنة يف الكتاب املق -اخلالص يستند إىل حقائق .4
 ليس من الضروري أن يكون لديك إميان ابهلل لكي تصبح مؤمًنا. .5
ات حقيقيَّة  .6 إذا كنت قد أصبحت مؤمًنا، فأنت حتتاج إىل سنتني قبل أن تتمكَّن من رؤية تغريُّ

 يف أسلوب عيشك ومواقفك.
ا مباآلخرين إخبار  هي عدم رغبته يفإحدى العالمات األوىل على كون اإلنسان مؤمًنا حقيقيًّا  .7

 يصنعه املسيح يف حياته.
 إذا كان املسيح سيًِّدا على حياتك، عندئٍذ، تصبح حياتك كاملة. .8
، جيب أن تطلب من يسوع أن يدخل إىل قلبك كلَّ ذا أردت أن تكون واثًقا من كونك مؤمًناإ .9

 يوم أو يف كّل اجتماع كنيسة.
 إذا أردت أن تذهب إىل السماء، كّل ما عليك فعله هو أن تؤمن أبّن يسوع كان رجًال صاحلًا. .10

 يعلَّمنا الكتاب املقدَّس كيف ميكننا أن نصبح مؤمنني. .11

 الروح القدس خيربك ما إذا كنت مؤمًنا. .12

 نفسه. عندما تصبح مؤمًنا، تزول مشاكلك كلُّها يف اليوم .13

 إذا أصبحت مؤمًنا، يساعدك الروح القدس ويعلِّمك أن تصبح مؤمًنا أقوى. .14

 يريد يسوع أن يكون أفضل صديق لك. .15

 جيب أن تطلب من يسوع أن يغفر لك خطا�ك إذا أردت أن تصبح مؤمًنا. .16
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 سئلة متعددة اخلياراتأ
 على السطر. (نقطتان) حلرف اخلاص بهيح عرب تدوين ااخَرت اجلواب الصح

 إذا كانت لديك شكوك يف كونك مؤمًنا، جيب عليك .1
 ن تنسى شكوككأ .أ

 أن تستسلم هلل .ب
 أن تقمعها أو تتجاهلها  .ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
  أعّد قائمة ابحلقائق اليت حتتاج إىل معرفتها لكي تصبح مؤمًنا. .1

ا حقا  نقاط، نقطة واحدة لكّل جزء) 8( ئق من الكتاب املقدس) (إ�َّ
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  ما هي األماكن الثالثة اليت ميكن لإلنسان أن يبحث فيها عن أدلَّة على كونه مؤمًنا؟ .2
 نقاط لكّل جزء) 3نقاط،  9(
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

 نقطة) 21(  دوِّن اآل�ت واملراجع الكتابيَّة اليت جيب حفظها .3
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ر ما يعنيه أن تكون لك عالقة شخصيَّة بيسوع  .4  نقاط) 4( فسِّ
  
  
  
  
  
  

 ما هي نصيحتك؟
يف كو�م مؤمنني. كيف ميكنك مساعدهتم على حّل مشاكلهم والتخلُّص من شكوك معظم املؤمنني أحياً� تراود 

 شكوكهم؟
 مؤمنة. وهي تريد منه االنفصال عن  غري ةصديقلديه و  Teen Challengeعادل طالب يف خدمة  .1

ا تريد منه أن يعود إىل البيت. ال يعرف عادل ما اخلدمة بر�مج . ويف كّل مرَّة يتَّصل هبا، تقول له ابكيًة إ�َّ
ا جزء من حياته مل يسلِّمه ليسوع املسيح؛ األمر الذي جيعله يشّك يف كونه  جيدر به فعله حياهلا. يبدو أ�َّ

 نقاط). 4( يحة توّد أن تعطيه؟ . أي نصمؤمًنا
  
  
  
  
  
  

يوسف الذي أصبح مؤمًنا األسبوع املاضي يشّك يف كونه ال يزال مؤمًنا. ولديه مشكلة أخرى. فهو ال  .2
ا ال جيدر به ’’القدمية‘‘يزال يستخدم لغة الشوارع  استخدام لغة  اليت كان يتَّبعها. وهو يشعر أبنَّه رمبَّ

 نقاط) 4( الشوارع ألنَّه أدرك أن التفوُّه ابلشتائم خطيَّة. ما هي نصيحتك له؟ 
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لت ليلى يسوع خملًِّصا شخصيًّا حلياهتا بينما كانت تستقل الباص لتذهب إىل العمل. بِ األسبوع املاضي، قَ  .3
 نقاط) 4(  ة إليها. لكنَّها مل تعد متأكِّدة من إميا�ا اآلن.يف ذلك الوقت، كان األمر اختبارًا حقيقيًّا ابلنسب

   ما هي مشكلتها؟ .أ
  

   ماذا جيدر هبا أن تفعل حيال األمر؟ .ب
  
  

ت للتو يسوع املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياهتا. وملَّا أطلعت والدها لَ بِ تكره سعاد والدها ألنَّه يضرهبا. وهي قَ  .4
ت نفسه؟ ففكَّرت يف األمر  يف الوقينتكرهين تِ أن تكوين مؤمنة وأن كيف ميكنكِ ‘‘على اختبارها قال هلا: 

 نقاط) 4( ’’ هل أ� مؤمنة فعًال؟‘‘وراحت تتساءل: 

  ما هي مشكلتها؟ .أ
  

  ما هو احلّل؟  .ب
  
  

. لكنَّه يرفض ا، بدأ يشعر ابلذنب بسبب فعلته$ من والده. وبعد أن أصبح مؤمنً 300سرق هاين مبلغ  .5
 نقاط). 4(  ف. ماذا جيدر به أن يفعل؟مزيَّ  مؤمن. وهو يعتقد أنَّه تسوية األمر مع والده

  
  
  
  

ا بشعره الطويل حىتَّ  .6 ًئا حيال مشكلة ل شي خصره. إذامل يفعبعد أن أصبح عادل مؤمًنا، أدرك أنَّه فخور جدًّ
 نقاط)  4(، فما الذي قد حيدث الختبار اإلميان لديه؟  الكرب�ء

  
  
  
  


