
 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 )(نقطة واحدة لكّل سؤال’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

 مجيع الناس خاضعون لقوانني الطبيعة. _____ .1
أو أنَّه ال  ن هللا ال �به ألمر البشرالظلم واجلوع والفقر يف العامل تبنيِّ بوضوح إمَّا أ _____ .2

 ميلك القدرة على مساعدهتم.
 س هو خلق اإلنسان.أوَّل حدث فائق للطبيعة مدوَّن يف الكتاب املقدَّ  _____ .3
 ما من أمر ميكنك القيام به لتنمية القوَّة الروحيَّة يف حياتك.  .القوَّة الروحيَّة عطيَّة من هللا _____ .4
 يعلن سفر الرؤ� بوضوح أن هللا لن يُهلك األرض أبًدا. _____ .5
 ميكن أن تكون قو�ًّ روحيًّا يف نظر هللا قبل أن تلتزم خبدمة يسوع املسيح. _____ .6
 أعظم حدث فائق للطبيعة على اإلطالق هو موت يسوع املسيح. _____ .7
 اخلالص لكّل إنسان هو عمل فائق للطبيعة صنعه هللا. _____ .8
 ميكن لغري املؤمنني فحسب أن يرتكبوا خطيَّة االفرتاض. _____ .9

 وفق النقاشات يف الصف، ال يوجد فرق بني اإلميان والرجاء. ____ .10
 بقوَّة الروح القدس يف داخله. كل مؤمن حقيقي يتمتَّع ____ .11
 من األهّم أن تكون مؤمًنا من أن تكون مشفيًّا. ____ .12
 اإلنسان القوّي روحيًّا يهتم بفكر هللا حيال كّل قرار يتَّخذه. ____ .13
 أمر تريده. هللا مينحك اإلميان لكي تستخدمه للقيام أبيّ  ____ .14
 هذا يثبت أنَّك قريب جدًّا إىل هللا.إذا كنت قادرًا على صنع معجزات فائقة للطبيعة، ف ____ .15
 االفرتاض يعين أن تعرف مشيئة هللا وأن تصنعها. ____ .16
 شكوك يف ذهنك. أي صلواتك أبًدا إذا كانت لديكللن يستجيب هللا  ____ .17
 جيب أن تؤمن أبن هللا موجود إذا أردت أن تنال إمياً� من هللا. ____ .18
القوَّة الروحيَّة األعظم. من يصنع أعظم املعجزات من السهل أن حتدِّد َمن ميلك  ____ .19

 الفائقة للطبيعة هو َمن منحه هللا القوَّة الروحيَّة األعظم.



 امتحان، الطبعة اخلامسة 2

اإلنسان الروحي احلقيقي ال يقوم أبي خطوة يف احلياة قبل أن يستشري هللا بشأن ما  ____ .20
 جيب عليه فعله.

 .فعليَّة الشيطان ال ميلك أي قوَّة ____ .21
 رك َمن نكون وَمن هو هللا نستطيع أن �زم الشيطان بسهولة بقوَّتنا اخلاصَّة.عندما ند ____ .22
 إحدى أهم املسؤوليَّات اليت ترتتَّب على اإلنسان الكتساب قوَّة روحيَّة هي طاعة هللا. ____ .23

 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة متعدِّدة اخليارات 
 ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال.  اخَرت اجلواب األفضل

 حنن ننال إمياً� من هللا من خالل _____ .1
 االجتهاد للحصول عليه .أ

 الصالة وطلب اإلميان من هللا .ب
 اإلميان أبنفسنا .ت

 أنت تعلم أنَّك تتمتَّع إبميان هللا  _____ .2
 عندما تشعر ابالرتياح فحسب .أ

 عندما تؤمن بوجود اإلميان .ب
 ك الروح القدس يف روحك إنَّك تتمّتع بهعندما يقول ل .ت

 التصديق هو _____ .3
 قوَّة من هللا .أ

 املوافقة على الوقائع .ب
 غري مذكور يف الكتاب املقدَّس .ت

 للحصول على اإلميان جيب عليك _____ .4
 أن جتتهد للحصول عليه .أ

 أن تستعّد له من خالل االقرتاب إىل هللا .ب
 تتمتَّع بهأن تفكِّر مليًّا ومن مثَّ تصّدق أنَّك  .ت

 اإلميان �يت من  _____ .5
 ذهنك .أ

 الكتاب املقدَّس .ب
 هللا .ت
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 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
ر ما يعنيه  -هللا خلق اإلنسان ومنحه قدرة خاصَّة .1  .أن يتمتَّع اإلنسان إبرادة حرَّةإرادة حرَّة. فسِّ

 نقاط) 5(
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 لكّل سؤال)نقاط، نقطتان  8( .أذكر أربع خصائص يتمتَّع هبا اإلنسان القوّي روحيًّا .2
1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

4. _________________________________________________________  

 املقدَّس؟) دوِّن تعريًفا لكّل من هذه الكلمات. (كيف ّمت استعماهلا يف الكتاب  .3
 نقاط، نقطتان لكّل سؤال) 8(
  __________________________________________________ اإلميان  .أ

 _______________________________________________________  

  _________________________________________________ التصديق  .ب
 _______________________________________________________  

  ___________________________________________________ الثقة  .ت
 _______________________________________________________  

  __________________________________________________ الرجاء  .ث
 _______________________________________________________  

 نقاط) 6كيف ميكن أن ينال اإلنسان قوَّة روحيَّة؟ ( .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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 ما هي األمور اليت ميكن أن تستخدم القوَّة الروحيَّة ألجلها؟ أذكر أربعة أمور على األقّل.  .5
 نقاط، نقطة واحدة لكّل سؤال) 4(
1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  

4. _________________________________________________________  

5. _________________________________________________________  

واللذين كان لديهما إميان أبنَّ ابنهما قد حتدَّثنا يف الصف عن الوالدين اللذين من كاليفور�  .6
ر بعد أن امتنعا عن إعطائه الصيب توّيفِ  ُشفي. لكنّ  فيها  الدواء. أكتب إليهما رسالة تفسِّ

 مشاكلهما واألخطاء اليت ارتكباها واألمر الصائب الذي كان جيب عليهما أن يقوما به.
الرسالة. اعتِرب أنَّ الوالدين مل يسمعا بك من قبل. يف ما يلي بعض املبادئ التوجيهيَّة لكتابة هذه 

 قد تساعدك األسئلة املدوَّنة أد�ه على تنظيم أفكارك. ال تكتِف بتدوين أجوبة عن هذه األسئلة.
 نقاط لكّل سؤال أو ألي مواضيع مهمَّة أخرى) 3نقطة،  24دوَّن رسالتك على ورقة منفصلة. (

 قة ابإلميان؟من أين حصلت على معلوماتك املتعلِّ  .1
 ما هو اإلميان؟ .2
ر االلتباس بني اإلميان والتصديق. .3  فسِّ
 احلصول على اإلميان لصنع معجزات فائقة للطبيعة؟ اكيف ميكنهم .4
 ملاذا يصنع هللا املعجزات؟ .5
 إميان لصنع املعجزات؟ اأن يعلما ما إذا كان لديهم اكيف ميكنهم .6
 املتعّلقة ابإلميان؟ احلصول على املزيد من املعلومات امن أين ميكنهم .7
 كيف كان ميكنهما أن يعرفا ما إذا كان لديهما فعًال إميان بشفاء ابنهما؟ .8

 نقطة) 12دّون أد�ه اآل�ت املخصَّصة للحفظ. ( .7

 


