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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

قسم التربية الدينية المسيحية

المراجعة النهائية للصف األول االعدادى

ضع عالمة ( ) امام العبارة الصحيحة وعالمة (

) امام العبارة الغير صحيحة:

 -1ولدت السيدة العذراء الطفل يسوع فى بيت لحم اليهودية

-2استمر الناس فى شرورهم ولم يصدقوا نوحا حتى بعد بنائة للفلك

-3ضحكت سارة عندسماعها كالم اللة بسبب فرحتها ببشرى انجاب نسل

-4تؤكد المسيحية على ممارسة الحقوق والحريات من خالل االلتزام بالقيم والتقاليد

-5ادانتنا للناس تؤدى الى اصالح اخطائهم وحياتهم

(

)

(

)

(
(

-6على االنبناءطاعة الكبار بما يتفق مع وصايا اللة

)

-7يشبة المرنم اجتماع االخوة معا بالراحة الطيبة

(

)
)

)

(

(

)

اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة :
-1بشر المالك السيدة العذراء قائال:الروح القدس يحل عليك وقوة............تظللك
فلذلك  ............المولود منك انبن...........يدعى

-2كثر شر الناس ايام نوح فقال الرب...........عن وجه االرض االنسان الذى
.............

-3ارتبط سفر راعوث فى ذهن اليهود بعيد..............

-4اقام انبراهيم عالقة ............مع جيرانة اما .............فقدطمع فى ارضه
وثروته ............البالد............

-5من وجبات المسيحى كمواطن صالح............فى القول واالمانه
فى..............

-6المحبه هى.............ثمار.................وهى دليل على عمل
.................فينا

-7الطاعةعنصرأساسى فى ............الوالدين لما لهما من...........عند هللا
هواذا ما أحلى وما ..........أن يسكن ............معا
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أختر األجابه المناسبه من نبين األقواس:
-1ذهنبت السيدة العذراء من الناصرة الى نبيت لحم لكى

(تضع مولودها هناك-تنفذ امر المالك-تنفذ امر الرب-تنفذ امر قيصر

باالكتتاب)

-2وصف الكتاب المقدس نوحا بأنه كان في جيله:

(با ار-شيخا-تائبا-صانع عجائب)
-3جاء انبراهيم الي مصر بسنبب:

(حدوث جوع شديد في كنعان-طرد الكنعانيين له-طلب فرعون مصر-

تعرف حضارة المصريين)

-4تزوجت راعوث للمرة الثانية بعد وفاة زوجها من:

(أليمالك-نبوعز-محلون-كليون)

-5يمكن االنبتعاد عن االدانة والحديث عن سيرة الناس من خالل:

(الصوم-الصدقة-الصالة-المحبة)

-6التسرع في الحكم علي الناس يشير الي :

(االهتمام باالخرين –البعد عن االخرين-فراغ النفس من الداخل-نقص
محبة االخرين)

-7عنبر اصدقاء المفلوج لصديقهم عندما دلوه من اعلي السقف عن :

(استهتارهم به-حنبهم له -مهم به-كراهيتهم له)

أذكر وعود هللا لكل من انبراهيم ونوح

في ضوء دراستك لشخصيات الكتاب المقدس اذكر ثالث فضائل مختلفة

لكل من :

أ-القديسة العذراء مريم

ج-انبراهيم الخليل

ب -نوح البار

د -راعوث الموانبية
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في ضوء دراستك لطاعة الكبار اذكر :

أ -عناصر الطاعة

ب-حدود طاعة الوالدين

ج-مثاال من الكتاب المقدس رفض كسر وصايا هللا رغم اكرامه لوالديه

كيف تحافظ علي الملكية العامة في مجتمعك ؟
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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

قسم التربية الدينية المسيحية

المراجعة النهائية للصف الثانى االعدادى

السؤال االول  -:اكمل العبارات االتيه -:

_1حل الروح القدس على التالميذ والرسل فى يوم000000000000

_2اختار الرب القديس0000000000ليكون تلميذا خلفا ليهوذا االسخريوطى
-3صاحب حلول الروح القدس صوت من السماء كصوت 00000000000

-4فى يوم الخمسين انضم الى الكنيسة نحو00000000000نفس بسبب العظة التى القاها
القديس 0000000000000

_5ولد القديس بولس الرسول فى مدينة 00000000000000
-6االسقف الذى عمد شاول هو000000000000000
_7بدات الرحله التبشيريه االولي للقديس بولس الرسول حوالى عام ...................
 -8كاروز الديار المصريه هو القديس .....................

 -9نشا القديس مرقس الرسول فى مدينه .....................
 -10اول اسقف رسمه القديس بولس الرسول هو .....................

 -11تمت اعاده رفات القديس بولس الرسول الى مصر فى عهد البابا ................
 -12فرحت بالقائلين لى الى ..................
 -13اورشليم المبنيه كمدينه .................

-14ألن هناك استوت الكراسي للقضاء كراسي...........
-15ليكن سالم في .........راحة في ............
-16من أجل اخوتي واصحابي ألقولن..........

-17من أجل بيت الرب الهنا ألتمس لك ............

-18ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسالطين و..........ويكزن از مستعدين لكل عمل صالح.
-19من مصر.........ابني.
-20مبارك.........مصر.

-21من اداب التعامل مع اخوتي في الوطن..........و............و...........
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 -22كان ...................و.......................أمثلة للعطاء بسخاء.
-23هكذا لم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شئ............
-24يارب من ينزل في..........من يسكن في...........قدسك.

-25السالك بالكمال والعامل.............الحق والمتكلم .......في قلبه.

-26الذي ال يشي...........وال يصنع .........بصاحبه وال يحمل.........علي قريبه.
-27والرذيل.........في عينيه ويكرم...........الرب

-28تتميز الكنيسة بمجموعة من السمات............و.........و..........و..............

السؤال الثاني

-:ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعالم ( ) أمام الغبارة

الخاطئة موضحا سبب الخطأ -:

 -1ولد القديبس أثناسيوس الرسولي بمدينة القسطنطينية عام  296م

(

)

-3دافع القديس أثناسيوس الرسولي عن أزلية السيد المسيح في مجمع أفسس

(

)

 -5ظل القديس أثناسيوس بطريركا لمدة  49عاما

(

)

(

)

-2تتعلق بدعة اريوس بأزلية السيد المسيح

(

-4سعي القديس أثناسيوس ألنتخابه بطريركا خلفا للبابا ألكسندروس

(

 -6يمكن حضور الكنيسة في أي موعد ألن هللا موجود دائما هناك

(

 -8السيد المسيح أوصاني أن أحب جيراني فقط دون باقي المصريين

(

 -10أول أسقف سيمه القديس مرقس الرسول هو انيانوس

(

-7المسيحية التؤيد السياحة أبدا

 -9األسقف الذي عمد شاول هو بطرس

-11ان معطي المحتاجين بسرور يشعر بسعادة داخلية ويعوضه هللا أج ار سمائيا

أجب عن األسئلة االتية

:

)

(

(

)
)
)
)

)

)
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-1وضح العوامل التي أدت الي نجاح الك ارزة في الكنيسة األولي ؟

ج -1 :1قيادة الروح القدس -2تعضيد الك ارزة بوسائط النعمة -3جوهر الك ارزة هو السيد المسيح

له المجد المخلص والمحب

 -2وضح باالمثلة كيف اضطهد شاول كنيسة هللا ؟

ج :2كان شاول يعادي الديانة المسيحية وكان من المشجعين لرجم اسطفانوس
 -3لماذا سمي الرسول بولس برسول األمم ؟

ج :3ألنه أكثر من بشر لألمم

-4كيف استشهد القديس مرقس الرسول ؟

ج :4قبضوا علي القديس مرقس الرسول وقيدوا يديه ورجليه وجروه علي األرض في شوارع
االسكندرية وسالت دمائه العطرة حتي فاضت روحه

 -5ما هي مقومات السياحة في مصر ؟

ج -1:االماكن االثرية المتنوعة

 -2االماكن المقدسة التي مر بها السيد المسيح والعائلة المقدسة واالديرة
-3اماكن بها مياه معدنية او رمال تستخدم في شفاء االمراض
-4شواطئ كثيرة وقري سياحية ساحلية
-5محميات طبيعية

 -6ما هي انواع السياحة في مصر؟

ج -1 :6السياحة االثرية
-4السياحة العالجية

 -2السياحة الترفيهية

 -5سياحة المؤتمرات

-3السياحة الدينية

 -7ما هي البدعة التي واجهها القديس اثناسيوس الرسولي؟ وما هي مضمونها؟

ج:7البدعة هي بدعة اريوس وتتلخص هذه البدعة في عدم أزلية السيد المسيح

بم تفسر

:::
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- 1رفض القديس اثناسيوس الرسولي الغراءات والدته بزواجه بالرغم من كونه وثني ال يعرف
المسيحية.

ج :النه قد ارتبط بعشرة اوالد المسيحيين االتقياء الذين نذروا انفسهم للرب ورغب ان يكون
واحدا منهم

 -2انتخاب القديس اثناسيوس بطريركا بالرغم من صغر سنه

ج -1:بناء علي وصية البابا ألكسندروس

 -2ان الكنيسة لم تجد من يليق لها اكثر منه

www.salam-academy.com
مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

قسم التربية الدينية المسيحية

المراجعة النهائية للصف الرابع االبتدائى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع عالمة ( √) أمام العبارات الصحيحة وعالمة(  )xأمام العبارات الخطأ :ـ

____________________________________________________
( )

1ـ غفر الرب للعشار ولم يغفرها للفريسى

( )

 2ـ قال العشار(( اللهم ارحمنى انا الخاطى ))

( )

3ـ قبل الرب يسوع توبة كل من العشار والفريسى

( )

4ـ شفى الرب يسوع المفلوج بعد ان غفر له خطاياه

5ـ علينا ان ندقق فى كالمنا لئال يكون سببا فى هالكنا وعدم محبة الناس لنا

( )

6ـ فم الجاهل ينبوع حياة النه تخرج منه كلمات صالحة وبسيطه
7ـ فم الصديق يسب فقط من يعتدى عليه وياخذ حقوقه

8ـ الكالم الجيد والردى يوديان الى نتيجه واحدة فى عالقتنا باهلل والناس
9ـ آداب الحديث عدم الرد على سؤال يوجه الى غيرى

(

(

(

11ـ من يكذب يرتكب خطية ضد هللا ومن يكذب عليه وضد ذاته
11ـ كثير من االخطاء تاتينا عن طريق خطايا اللسان

(

13ـ ال يختلف عقاب الشتيمة عن عقاب الكذب

)

)

( )
(

12ـ يجوز القسم بالقديسين والشهداء لتاكيد قول الصدق

)

)
)

( )

( ) 14ـ

النميمة واالغتياب والذم خطايا تهدف الى تشويه سمعة الناس امام االخرين ( )

15ـ الغضب يدل على جهل االنسان بما يفيده وما يضره وجهله بنتائجه السيئة ( )
16ـ فى الغضب يفقد االنسان الصورة االلهية التى خلقها هللا عليها
17ـ االنانيه والكبرياء ليست من االسباب المباشرة للغضب

18ـ يمكن عالج الغضب عن طريق المحبة ومقابلة االساءة باالحسان

(

(

)

)

( )

19ـيزيد الغضب لدى االنسان الذى يحتمل النقد ويقبل النصح ويفكر في كرامة غيره ( )
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21ـ لكل منا عمل وموهبة لذلك النحتاج الى عمل االخرين مساعدتهم

)

(

21ـ نحن اعضاء فى جسد واحد اذا تالم عضو فيه تالمت معه بقية االعضاء ( )

22ـ علينا أن نتحمل اى انسان علينا فى وقى غضبه ونصلى من اجله

( )

23ـ لكي تكتسب صداقة انسان علينا ان نعادى اعدائه

( )

24ـ ( عين بعين وسن بسن ) من تعاليم التى جاءت فى العهد القديم

( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسوال الثانى  :اختر االجابة الصحيحة من بين االقواس :ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اإلنسان الذي يصلى ويبارك هللا ويسبحه بفمه ال يصح له ان................
( يصمت ـ يضحك ـ يلعن )

2ـ للسكوت وقت والتكلم وقت "آية تشير الى" ...................
( طريقة الكالم ـ لغرض من الكالم ـ زمن الكالم )

3ـ "كثي ار ما تكلمت فندمت اما عن السكوت فما ندمت قط " عباره قالها ...........
( داود النبى ـ سليمان الحكيم ـ القديس ارسانيوس )

4ـ يمكن ان نستغى عن الكثير من الكالم لو عرفنا .....................
( وقت الكالم ـ الغرض من الكالم ـ طريقة الكالم )

5ـ فضيلة الصمت تدرب االنسان على ..............

( التفكير فى هدوء ـ المناقشة والحوار ـ االستغناء عن الكالم )

6ـ يقول سليمان الحكيم الموت والحياة فى يد .....................
( االنسان ـ اللسان ـ الصالة)

7ـ شهادة الزورخطية تودى الى مقاومة .....................
( الحق ـ الباطل ـ الكذب )

8ـ للكذب عقاب  (.........زمنى ـ ابدى ـ زمنى وابدى )

9ـ كالم الهزل خطية ال تتفق مع حياة  (....المستهزئين_ اوالد هللا _ الشتامين)
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11ـ ال تجاز عن شتيمة بشتيمه بل باالحرى ....................
( العنين ـ مباركين ـ مستهزئيين)

11ـ من امثلة الغضب الخاطى غضب .......................................

( هابيل من اخيه قابيل ـ غضب داود من شاول ـ غضب االبن االكبر من اخيه الضال)

12ـ من اسباب الغضب........................................
( االنانيه والكبرياء ـ التواضع ـ مقابلة االساءة باالحسان )

13ـ الجواب اللين يقصد به.................
( كالم السخط ـ كالم الهزل ـ كالم اللطف )

14ـ الغضب دليل على .......................
( نقاوة القلب ـ قساوة القلب ـ طهارة القلب )

15ـ تتكون عالقات االخوة بين الناس عن طريق ..............
( التواضع ـ المحبة ـ الصمت )

16ـ " كن مراضيا لخصمك سريعا مادمت معه فى الطريق " آية تشير الى........
( المحبة ـ السالم ـالتواضع )

17ـ من اجمل العالقات بين الناس هو ................
( نصلى من اجل بعضنا ـ ناكل مع بعضنا ـ نلعب مع بعضنا )

18ـ مساعدة اخوة الرب يمكن ان يتم عن طريق .....................
(صنع السالم ـ صنع الخير ـ االحتمال)

19ـ علينا ان نفرح من اجل....................

(افراحنا فقط ـ افراح االخرين ـ افراحنا وافراح االخرين)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السوال الثالث:ـ اكمل العبارات االتيه بما يناسبها:ـ

______________________________
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1ـ طوبى لصانعى السالم...................................................

2ـ طوبى لالنقياء القلب النهم  .....................هللا يدعون

3ـ طوبى للجياع والعطاش الى  .........النهم ..................
4ـ النك بكالمك  .............وبكالمك...............

5ـ االنسان الذى يصلى ويبارك هللا ويسبحه اليصح له ان............او.........بكالم
قبيح

6ـ الكالم الجيدهوالكالم..........الذىيبنى ........ويودى .......فى حياتنا الروحية

7ـ يعمل الكالم الجيد على تقوية  ...........بين قلوبهم ويحل.................
8ـ طوبى للرحماء النهم ...................

9ـالصمت يعطى االنسان فرصة  .............فى هدوء وحسن الحديث مع.............
ويقودنا الى ................

11ـ يقول سليمان الحكيم كثرة الكالم ال تخلوا من  .............اما الضابط شفتيه.......
11ـ اللسان له وظيفتان هما تذوق ............و...............

12ـ اللسان  ..........ذو حدين فهو وسيلة  ............ويمكن ان يكون وسيله........
14ـ من خطايا اللسان ................و.................

15ـ من يكذب ينتسب الى ............بل يعتبر ............له والذى وصف بانه كذاب
وابوالكذاب

16ـ يقول القديس يعقوب الرسول( الن غضب ..........ال يصنع ........هللا )

 17ـ يدل الغضب على  ...............القلب و ...........محبة االخرين ويقود االنسان الى .
 ...........عديدة

18ـ االنسان خلق على ...............هللا ومثاله فى محبة ..........و...............

19ـ من امثلة الغضب الخاطى غضب ..................و ................و...........
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19ـ من اسباب الغضب  ............و...............و....................
21ـ من سالك ..............ومن اراد ان  ...............منك فال ترده

21ـ من اراد ان يخاصمك وياخذ ...............فاترك له  ..............ايضا
23ـ من لطمك على خدك ............فحول له ................ايضا

24ـ فكل ما تريدون ان يفعل  .............بكم افعلوا هكذا  ..........ايضا بهم
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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسم التربيةالدينيةالمسيحية

المراجعة النهائية للصف الثاني االبتدائي

السؤال األول:ـ أكمل العبارات االتيه بما يناسبها:

ــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ طوبى للودعاء النهم ...............االرض
2ـ طوبى النقياء القلب النهم  ...............هللا

3ـ فمتى صمت فأدهن  ..............واغسل..............
4ـ ليكن كالمكم................

5ـ انت الذى اعطيتنا السلطان ان ندوس  ............و ...............وكل قوة العدو.
6ـ التدخلنا فى تجربة لكن  ......................من الشرير

7ـ يسوع المسيح علمنا ان نصنع السالم بين...................
8ـ عاش ابراهيم مع لوط فى...................

9ـ حدث نزاع بين ابراهيم ولوط بسبب....................

11ـ فمتى صنعت صدقة فال تعرف شمالك ..................يمينك

11ـ اختار لوط السكن فى مدينة  ..................بينما سكن ابراهيم فى ارض........
12ـ كان يوسف طفال جميال و .................لوالده

13ـ احب يعقوب ابنه يوسف اكثر من................
14ـ عاش يوسف فى مصر واصبح ....................

15ـ اصدر فرعون ام ار بقتل جميع االطفال من ابناء...............
16ـ وضعت ام موسى طفلها فى .............حيث القته فى النهر

17ـ جاءت ابنة  .............واخذت موسى وربته فى....................
18ـ كان موسى حليما جدا اكثر من  ...............الناس
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19ـ عاش موسى  ............الرب واصبح  .................عظيما
21ـ قتل داود  ...................وانقذ الخروف

21ـ كانت موسيقى داود تريح الملك......................
22ـ تحدى جليات شعب هللا طوال  ...............يوما
23ـكان الرب مع يوسف فكان رجال................

24ـ اعطى يعقوب ابنه يوسف  ..................ملونا

25ـ وجدت ابنة فرعون الطفل موسى بجوار ....................

26ـ سمع صموئيل صوتا يناديه فذهب الى  ................الكاهن
27ـ أحضرت حنة طفلها الى الهيكل ليكون  ...................للرب
28ـ كان داود يعرف  ...................والترانيم

29ـ خرج داود الى جليات بعصا و..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع عالمة ( √) أمام العبارات الصحيحة وعالمة( )xأمام العبارات الخطأ :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)

1ـ علمنا الرب يسوع ان نصنع السالم بين االخوة

(

2ـ كان لوط فقي ار جدا فحقد على ابراهيم

( )

3ـ احب ابراهيم جميع الناس ومنهم لوط

( )

 4ـ اختار ابراهيم لنفسه اجود االراضى الزراعية

( )

5ـ امر فرعون بقتل جميع االطفال العبرانيين ماعدا موسى

( )

6ـ خبأت ام موسى طفلها فى كهف مهجور
7ـ صار موسى امي ار فى قصر فرعون

لم يهتم يوسف بالسوال عن اخوته الذين تاخروا فى الرعى

( )

(

(

)

) 8ـ
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9ـ عاش موسى وتربى فى قصر ابنة فرعون

 11ـ اعطى الرب االم حنة طفال اسمه يوسف

11ـ خاف داود من االسد الذى هجم على الخروف

السؤال الثالث:ـ اختر االجابة الصحيحةمما بين االقواس :ـ
ــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــ

 1ـ خشيت ام موسى على طفلها من

( جيرانها ـ اصدقائها ـ جيش فرعون )

 _ 2ربت موسى وارضعته

( مريم ـ ابنة فرعون ـ امه )

3ـ عاش موسى وتربى فى

( مصر ـ العراق ـ االردن )

4ـ سمع صموئيل صوت

( مالك ـ عالى كاهن ـ هللا )
5ـ قدمت حنة ابنها صموئيل الى الكاهن بعد

( فطامه والدته مباشرة ـ ضابط )

6ـ فضلت حنة ان يصبح ابنها صموئيل

( خادما للهيكل ـ طبيبا ـ ضابط )

 8ـ كان موسى النبى

( حليما جدا ـ كريما جدا ـ غضوبا جدا )

)

(
(

)

( )
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 8ـ عاش صموئيل النبى
( خادما للرب ـ محبا للمال ـ غيو ار جدا )

9ـ تميز يوسف الصديق

( بالشجاعة ـ بالكرم ـ بالحكمة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع أمام عبارات العمود ( أ )الرقم المناسب من االرقام الموجودة بعبارات العمود ( ب ):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) الودعاء

(  )1ابناء هللا يدعون

( ) انقياء القلب

(  )3يرحمون

( ) الرحماء

( ) صانعوالسالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  )2يعاينون هللا

( )4يرثون االرض

ـ ضع أمام عبارات العمود ( أ )الرقم المناسب من االرقام الموجودة بعبارات العمود ( ب )
( ) يوسف

( ) موسى
( ) صموئيل
( ) داود

(  )1كان يساعد عالى الكاهن

( )2عزفه كان يريح شاول الملك

(  )3حسده اخوته وباعوه كعبد

(  )4اراد فرعون قتله
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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسم التربيةالدينيةالمسيحية

المراجعة النهائية للصف السادس االبتدائى

السوال االول :ـ اكمل ما ياتى :ـ

_________________________

1ـ يحتفل المسيحيون ب  .............كل عام فى يوم االحد السابق لعيد القيامة المجيد
2ـ عند دخول السيد المسيح اورشليم فرش الجمع  ............وحملوا فى ايديهم........
3ـ مكتوب "بيتى بيت  ..........يدعى وانتم جعلتموه..............

4ـ اعلن السيد المسيح ان ...............هو الذى سيسلمه الى رؤساء الكهنة
5ـ هذا هو  ............الذى يسفك من اجل كثيرين .......................

6ـ من اسماء العشاء الربانى  ...............و ...............و................
7ـ اسس سر االفخارستيا فى ..................

8ـ كانت قطرات العرق التى نذلت من السيد المسيح عبارة عن ..................
9ـ لقد سلم يهوذا االسخريوطى الرب يسوع للجنود ب.................

11ـاعطى اليهود يهوذا  ..............من الفضة لكى يسلم لهم الرب يسوع

12ـ بعد ان امسكوا اليهود الرب يسوع ارسلوه الى دار  .....................وكان معه
تالميذه..................

12ـ انكر  ................السيد المسيح ثالثة مرات
13ـ اراد الجمع اطالق صراح اللص..............بدال من الرب يسوع

14ـ عندما طعن الرب يسوع بالحربة فى جنبه سال منه  ...........و..............
16ـقام  ...............بتكفين جسد الرب يسوع

17ـحكم  ......................على الرب يسوع

18ـ قاس الرب يسوع بمحاكمته األما  .................و..............
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19ـ تم صلب الرب يسوع فى موضع قرب اورشليم يسمى.................
21ـ ذهبت  .............الى القبر باكر يوم االحد

21ـ رات النسوة عند القبر  ...........واخبرهم بقيامة الرب يسوع
22ـ أول من ظهر الرب يسوع عند القبر .....................

23ـ ظل الرب يسوع يظهر لتالميذه واحبائه لمدة .................

24ـ كان الرب يسوع قبل صعوده مع تالميذه فى جبل .................
25ـ لى الحياة هى .............

26ـ احيا ال انا بل  ................يحيا فىء
27ـ " خسرت كل االشياء وانا احسبها  ..............لكى اربح..............
27ـ " تركنا كل شئ و.................

28ـ "تحب الرب الهك من كل  ............ومن كل  ............ومن كل..........
29ـ " من احب ابا واما اكثر منى فال ..............
31ـ " ينبغى ان  .............هللا اكثر من الناس

31ـ " هللا محبة ومن يثبت فى  .............يثبت فى  ............وهللا فيه
32ـ االولوية فى الحياة تكون هلل فى الوقت و  .............و.............

33ـ " انت تهتمين وتضطربين الجل امور كثيرة  ،لكن الحاجة الى.............
34ـ "  ..............امامى فى كل حين "

35ـ " الرب الهنا نقل عنك خطيتك.................
36ـ " كيف اصنع هذا  .............العظيم واخطئ الى ..................

38ـ احبوا  .................باركوا ...............احسنواالى  .................وصلوا الجل
الذين  .............اليكم و..............

39ـ يكون المتعصب  ...................فى عينى نفسه

41ـ يؤدى التعصب الى ...........فيجعل االنسان كارها متمردا على المجتمع
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41ـ الحياة من اجل الرب يسوع معناها ان يكون هللا وحده  ..............كل ..........
42ـ من بركات محاسبة النفس انها تعرفنا على جوانب  .............وتقودنا الى
تصحيح...................

43ـ التعصب هو رفض االنسان للذين يخالفون  .................و  ...............وهو
 .....الروحى

44ـ كل من يغضب على اخيه  ...............يكون مستوجب ...............
45ـ فان قدمت ............الى المذبح  ،وهناك تذكرت ان  ..........شيئا عليك
46ـ كن مراضيا  .................سريعا ما دمت معه فى الطريق

47ـ الحق اقول لك  :ال تخرج من هناك حتى توفى  ..............االخير

48ـ قد سمعتم انه قيل للقدماء  :ال تقتل ومن قتل يكون مستوجب..............
51ـ من قال الخيه يا احمق يكون مستوجب  ...........جهنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع عالمة ( ) امام العبارات الصحيحة وعالمة( ) امام العبارات الخطآ :ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(

 1ـ بحثا آدم وحواء عن السعادة بعيدا عن هللا

2ـ القديسون ال يحتاجون الى محاسبة النفس النهم يعيشون مع هللا
3ـ التعصب هو نوع من المرض النفسى وهو العمى الروحى

4ـ قال الرب يسوع  ":كن مراضيا لخصمك سريعا مادمت معه فى الطريق
5ـ محاسبة النفس تكون فى آخر كل يوم

(

(

)

(

(

6ـ عندما نعترف بخطايانا ننال الغفران عنها
8ـ الشيطان يحاول بكل جهده ان يمنع الخاطى من محاسبة نفسه

(

9ـ قد ياتيك صوت هللا فى آية تقرؤها الكتاب المقدس فقط

)

)

(

 7ـ خطايا الفكر ال تحسب خطية

)

(

(

)

)

)
)
)
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11ـ االولوية فى الحياة تكون هلل فى الوقت والصالة والعشور

(

)

 12ـ طاعة وصايا هللا بعد طاعة عوطفنا البشرية

(

)

(

12ـ اخبر الرب يسوع تالميذه ،قبل صلبه  ،بقيامته من الموت فى اليوم الثالث
13ـ طلبت مريم المجدلية من بطرس ان يدحرج لها الحجر من على باب القبر

)

)

(

14ـ (( اخرستوس آنستى .آليثوس آنستى)) بالغة القبطية ،معناها (( المسيح قام  ،بالحقيقة
قام

15ـ اول ظهور للرب يسوع بعد القيامة كان لمريم المجدلية

(

)

(

16ـ بمجرد ان ظهر الرب يسوع لتلميذى عمواس فى الطريق  ،عرفاه

(

18ـ ظهر الرب يسزع مرة واحدة لتالميذه ،منذ قيامته وحت صعوده

(

17ـ صدق توما خبر قيامة الرب يسوع من الموت قبل ان يشاهده

19ـ وعد الرب يسوع تالميذه  ،قبل صعوده :بارسال الروح القدس ليحل عليهم
21ـ صعد الرب يسوع الى السماء فجأة  ،دون ان يراه تالميذه

)
)

(

)

)

)

(
(

)

21ـ عند انطال ق السيد المسيح إلى السماء بشر مالكان تالميذه بمجيئه الثاني إلى األرض

( )

( )

21ـدخل السيد المسيح اورشليم فى صمت

 23ـ طرد السيد المسيح الباعة والصيارفة من الهيكل
24ـ غسل الرب يسوع ارجل التالميذ لكى يعطيهم درس فى التواضع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بماذا تفسر :ـ

1ـ غسل السيد المسيح ارجل التالميذ ؟

( )
(

)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ بكاء بطرس ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ قبلة يهوذا للرب يسوع ؟
4ـ إعطاء حراس قبر الرب يسوع فضة كثيرة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ وضع حراسا على قبر الرب يسوع وختم الحجر ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ قول الرب يسوع لتوما "هات اصبعك الى هن وابصر يدى "؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ تعتبر مريم المجدلية اول من كرز وبشر بالقيامة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ظهورات السيد المسيح بعد القيامة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9ـ تقبيل يهوذا الرب يسوع  ،فى بستان جسثيمانى ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ـ اللص الذي كان مصلوبا عن يمين الرب يسوع  ،نال الفردوس ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -11ضرورة محاسبة النفس ؟

12ـ التعصب ضد تعاليم الكتاب المقدس ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسئلة متنوعة :ـ
1ـ كيف نسلك فى الحياة من اجل الرب يسوع ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما خطورة التعصب وأضراره؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ كيف ينشا التعصب؟وكيف نعالجه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كيف تكون محاسبه النفس؟ومااهميتها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما بركات االعتراف ونتائجه؟
6ـ اكتب االيه التى تشير الى جزاء خطيه الغضب؟

7ـ اذكر كيف نعالج التعصب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -8ما هي بركات االعتراف؟ونتائجه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ اكتب ماتعرفه عن دور كل مما ياتى اثناء محاكمة الرب يسوع
1ـ بيالطس
2ـ بطرس

3ـ رؤساء الكهنة
4ـ الجموع
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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)
أكمل العبارات اآلتية-:

قسم التربيةالدينيةالمسيحية

المراجعة النهائية للصف الخامس االبتدائي

1ـ عمد فيلبس الخصى الحبشى و لما صعد من  ..........خطف روح  ..........فيلبس
2ـ لما امن كرنيليوس اعتمد فى الحال هو و الذين ..........

3ـ يقول الرب يسوع :إن كان احد ال يولد من الماء و  ..........ال يقدر أن يدخل
..........

4ـ االعتراف يقود االنسان الى  ..........و الرجوع الى ..........

5ـ رسم الرب يسوع سر االعتراف  ..........و أعطاهم سلطان  ..........و ..........
6ـ نمارس االعتراف عن طريق فحص و  ..........النفس والندم على ..........
7ـ من بركات االعتراف  ..........المعترف  ..........خطاياه
8ـ اعترف  ..........الملك أمام  ..........النبي

9ـ أرسل السيد المسيح تالميذه الى علية صهيون ليعدوها لتناول ..........

خمر وبارك و أعطى  .....و قال هذا هو ........و هذا هو ...
11ـ اخذ يسوع المسيح خب از و ا
11ـ يقول الرب يسوع  :من ياكل  ............و يشرب  ...........فله حياة ابدية
12ـ الصالة المشتركة هى  ...........يوصل بين  ............و .............
13ـ نحن نمارس الصالة المشتركة فى ...............و .............

14ـ نصلى من اجل  .........و من اجل  ...........و من اجل ..........
15نصلى قائلين هلل  :قدوس قدوس ............رب ...........
16ـ ارحمنا يا هلل  ..........ضابط ..............

17ـ حل واغفر لنا هلل عن  ..........التى صنعناها .........

18ـ السماء و االرض مملوءتان من  ...........و ..........

19ـ يقول الرب يسوع  :من ياكل  .............و يشرب  ...........يثبت فى و انا فيه
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21ـ يقول بولس الرسول  :من اكل هذا الخبز و شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون
 ..........فى  ...........الرب و دمه

21ـ من شروط الصالة المقبولة ان تكون  .............و ...........

22ـ االسرة المسيحية  .........صغيرة ينبغى ان تكون لها حياة  ............مشتركة

23ـ اول عالقة يقيمها االنسان فى حياته هى عالقته  ............ثم عالقته ...........

24ـ تحتفل الكنيسة بالعديد من االعياد  .............و المناسبات و اهم تدكارات ............و

........

25ـ الفرد فى االسرة عليه ان يتحلى  ............و  ..........ان يبدا  .........حتى ينال

......ال تخصى

 26ـ ينبغى ان يخلو السلوك داخل االسرة من اى غضب او  ............او..............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصواب وعالمة ( )Xأمام العبارة الخطأ :
1ـ اقتصرت ممارسة االعتراف على المؤمنين فى العهد الجديد فقط

(

2ـ اعطى الرب يسوع سلطان الحل و الربط و غفران الخطايا

3ـ التوبة و االعتراف تجعل االنسان يعود الى رتبة البنوة هلل

4ـ لم يستخدم االباء الرسل سلطان الحل و الربط

5ـ على اإلنسان ان يعترف بخطاياه الكبيرة وال يذكر الخطايا البسيطة
6ـ الصالة المقبولة تكون عن طريق ترديدها من الشفاه
7ـ تستخدم الصالة كسالح لحروب الشيطان

8ـ يذكرنا التناول من مائدة الرب بمحبة السيد المسيح لنا

9ـ من ياكل جسد الرب يسوع و يشرب دمه له الحياة االبدية
11ـ لم تعرف الكنيسة االولى حياة الصالة المشتركة

11ـ استفاد يوسف الصديق من سنوات الشبع فى انقاذ مصر من المجاعة

(
(

(
(

(
(

)

(

(

)
)

)
)

)
)

)

(
(

)

)
)
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12ـ الذي يحب أخيه يتمنى أن تريد نعمة هللا عليه

)

(

13ـ جوهر إالم الفاضلة في ثرواتها و غناها

(

)

15ـ محبه اإلنسان المه تحتاج جهد فاقتنائها و في المحافظة عليها

(

)

14ـ ينبغي إن يقتصر احتفال الشخص بعيد ميالده على تلقى الهدايا و إطفاء الشموع( )

ضع الرقم المناسب إمام آيات العمود ( أ ) بما يتفق وتكملتها من العمود ( ب) :
(أ)

(ب)

( )....يروا إعمالكم الحسنة

1ـ ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح

()....انتم ملح األرض

3ـ ألنه يرحم الخطاة

( )....انتم نور العالم

2ـ مثل ما يرجع ويحيا

4ـ ال يمكن أن تخفى مدينه موضوعه على جبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ويمجدوا أباكم الذي في السموات

قارن بين معمودية السيد المسيح ويوحنا المعمدان ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكتب االسم الذي تدل عليه العبارات اآلتية :

 ............نهر اعتمد فيه الرب يسوع

 ...........بائعة األرجوان التي اعتمدت هي وأهل بيتها

 ..........معمودية بالماء والروح وباسم اآلب واالبن والروح القدس
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مدرسة السالم الخاصة لغات (عربى انجليزى)

قسم التربية الدينية المسيحية

المراجعة النهائية للصف الثالث االعدادى
السؤال األول:ـ أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها:ـ

 -1كرز بولس الرسول في مدينة فيلبى فآمنت  .........واعتمدت هي و...............
 -2قال القديس بطرس الرسول يارب إلى من  ............وكالم  .....................عندك .
 -3ذهب القديس انطونيوس إلى اإلسكندرية مرتين األولى من اجل  ..............والثانية بسبب
..........
 -4عاشت استير مع ابن عمها  .............في مدينة  ..............عاصمة مملكة ..........
 -5ال تخف أيها القطيع  ...........الن أباكم قد سر أن يعطيكم . ...............
 -6النظرة المسيحية للجسد وأعضاؤه هو أنها ذات  .......في نظر . .............
 -7الهدف الوحيد الذي ينبغي أن نسعى إليه هو  ...........وأي أهداف  .........معه ال يجوز النظر
إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني  :ضع عالمة( √) أمام العبارات الصحيحة وعالمة( )xأمام العبارات الخطأ :ـ

 -1اشترك القديس مرقس الرسول في رحله الك ارزة الثانية التي قام بها بولس الرسول
 -2استشهد القديس بطرس الرسول في مدينة أنطاكية بسوريا

( )
( )

 -3خاف مردخاى من هامان وسجد له من اجل إنقاذ شعبه

( )

 -4كتب القديس اثناسيوس الرسولى سيرة القديس األنبا انطونيوس

( )

 -5لقب القطيع الصغير أعطاه هللا لمختاريه بالمقارنة باألعداد الكبيرة من األشرار

( )

 -6الروح القدس هو الذي منع بولس الرسول في الك ارزة في آسيا الصغرى أثناء رحلته الثانية

( )

 -7طوب الرب يسوع القديس بطرس الرسول بسبب موقفه مع عبد رئيس الكهنة

( )

 -8الجسد دائما هو عدو اإلنسان األول وهو خطيئة البشر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

( )
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السؤال الثالث:ـ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :ـ

 -1وجه بولس الرسول حديثه عن اإلله المجهول لشعب مدينة .........
( فيلبى – أثينا – كورنثوس – أفسس )

 -2في يوم الخمسين كرز بطرس الرسول بأول عظة فانضم للكنيسة  ......نفس .
(  5آالف –  3آالف  -ألف – ) 555

 -3كان القديس األنبا انطونيوس حساسا لسماع صوت هللا فدخل إلى عمق البرية بسبب ....
( إرشاد المالك له – كالم المرأة مستهترة – هروبه من البدع والهرطقات)

 -4قال الرب يسوع فكونوا انتم إذن مستعدين ألنه في ساعة ال تظنون يأتي ..........
( ابن اإلنسان – ابن هللا – ابن السماء – ابن داوود )
ـــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع :

اكتب باختصار عن أهم الفضائل في حياة كل من :

القديس بطرس الرسول :

القديس األنبا انطونيوس:
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القديس بولس الرسول:

السؤال الخامس :

وضح المتاعب والضيقات التي واجهها بولس الرسول مع اليهود أثناء كرازته في كل من:
 -1فيلبى

 -2تسالونيكى :

 -3بيريه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السادس:

كيف اعد هللا بولس الرسول للكرازة ؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السابع:

إن الجسد ليس خطية وال شر وانما هو عطية من هللا  .اشرح ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــ
السؤال الثامن :

متى يعتبر الجسد مصد ار للخطية ؟

السؤال التاسع :

ما هي أهم وسائل إخضاع الجسد ؟

ـــــــــــــــــــــــ
السؤال العاشر :

وضح كيف نمجد هللا في أجسادنا ؟

ـــــــــــــــــــــــ
السؤال الحادي عشر :

ناقش أهمية األهداف الفعالة في حياة الشباب ؟
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ـــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني عشر :

إن أهداف الناس التي تحركهم في الحياة ال تخرج عن ثالث فئات  .اشرح ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث عشر :

ما هي مصادر أهداف الشباب المسيحي ؟

السؤال الرابع عشر :

كيف تنفذ الوصية التي طبقها القديس انطونيوس في حياته ؟

ــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس عشر :

وضح في ضوء دراستك لقصة استير :

أ -كيف تم اختيار استير ملكة لبالد فارس ومادي ؟
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ب -إخالصها وحرصها على حياة زوجها ؟

ـــــــــــــــــــــــ

مع أطيب األمنيات بالنجاح

