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 كنيسة القديسة رفقة 
 فلوريدا –أورلندو 

 بسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمين

 تقدم دها الخمسة أن يسر كنيسة القديسة رفقة وأوال
 2017 - 2016 لروحية لصوم الميالد المجيد المسابقة ا 

 2017يناير  22ت يوم األحد موعد لتسليم اإلجابا آخر
 رجاء كتابة االسم والتليفون بخط واضح :

 رقم التليفون : _____________________                   االسم : _______________________      

 

 سفر األمثال      موضوع المسابقة
 

 األسئلة
   

 رقم ................... فى ترتيب أسفار العهد القديم. سفر األمثال هو -1

 األمثال ....................... . سفر عدد اصحاحات -2

 من كاتب سفر األمثال؟ .................... ومن كاتب السفر الذى يليه؟ .................. والتالى لهما؟ ................. -3

 ............................ .السفر السابق لسفر األمثال هو  -4

 اكتب اسم سفرين قبل سفر األمثال ................. , .................. , واسم سفرين بعده .............. , ............. -5

 ...................كاتب سفر األمثال اسمه ...................... وألقابه .................... , ...................... , ..... -6

 ( .........................................................................................................16: 6اكتب اآلية : ) -7

 أمثال سليمان : االبن الحكيم يسر أباه واالبن الجاهل حزن أمه.  ) اصحاح ............  آية ............(. -8

 ( ....................................................................................................... .9: 14ية : )اكتب اآل -9

 ................................. . الهوان إذا جاء الشرير جاء ...................................... أيضاً, ومع -10

 مسكين فهو أيضاً يصرخ وال يستجاب. ) اصحاح ............  آية ............(.من يسد أذنيه عن صراخ ال  -11

 تفاح من ذهب فى مصوغ من فضة كلمة مقولة فى محلها. ) اصحاح ............  آية ............(. -12

 إذا ساد ...................... كثرت المعاصى, أما ............................ فينظرون سقوطهم. -13

 قل للحكمة .............................. وادع الفهم ................................. . -14

 الشرير يكسب ........................... والزارع البر .......................................... . -15

 ...  آية ............(.الجواب اللين يصرف الغضب, والكالم الموجع يهيج السخط. ) اصحاح ......... -16

 ( ......................................................................................... .13: 18آلية : )اكتب ا -17

 فيخرج ............................... ويبطل ..................................... . اطرد المستهزئ -18

 ......................... تنطفئ النار وحيث ال ................................. يهدأ الخصام.بعدم  -19



2 
 

 ( ........................................................................................ .5: 30اكتب اآلية : ) -20

21-  ً  . ) اصحاح ............  آية ............(.اذهب إلى النملة أيها الكسالن, تأمل طرقها وكن حكيما

 ( ............................................................................................. .6: 9اكتب اآلية : ) -22

 ................................... .من ازدرى بالكلمة ..................................... ومن خشى الوصية  -23

 الصديق يحب فى كل وقت أما األخ فللشدة يولد. ) اصحاح ............  آية ............(. -24

 ( ............................................................................................1: 21اكتب اآلية : ) -25

 ديق, تسبه العامة, تلعنه الشعوب. ) اصحاح ............  آية ............(.من يقول للشرير أنت ص -26

 من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصالته أيضاً مكرهة. ) اصحاح ............  آية ............(. -27

 .... .ألن طرق اإلنسان .............................. وهو يزن ...................................... -28

 الحكمة بنت ............. نحتت أعمدتها .............. ذبحت ............. مزجت ............. أيضاً رتبت .......... -29

 فى سبيل البر حياة, وفى طريق مسلكه الموت. ) اصحاح ............  آية ............(. -30

 ....................................................................( ................................16: 16اكتب اآلية : ) -31

 التحب النوم ............................................... . افتح عينيك ............................................ . -32

 ....................................................( .............................................16: 24اكتب اآلية : ) -33

 من يبارك قريبه بصوت ........................................... . باكراً ............................................  -34

 .................................... .( ...............................................................7: 5اكتب اآلية : )  -35

 أنا أحب الذين يحبوننى والذين يبكرون إلى يجدوننى. ) اصحاح ............  آية ............(. -36

 ( ...................................................................................................8: 12اكتب اآلية : ) -37

 زئ اليحب ................................... إلى .................................... ال يذهب.المسته -38

 حماقة الرجل .................... طريقه, وعلى الرب .......................... قلبه. -39

 ............ .اسمع ............................... الذى ولدك. وال تحتقر أمك ................ -40

 ( ...................................................................................................6: 27اكتب اآلية : )  -41

 ون ...................... ويشربون .................................. .عمألنهم يط -42

 يكون فى طاقة يدك أن تفعله. التمنع ........................... حين -43

 من يعطى الحكمة؟ ........................ والشاهد لذلك: ) اصحاح ............  آية ............(. -44

 تمسك باألدب الترخه, احفظه فهو حياتك. ) اصحاح ............  آية ............(. -45

 ................................................................. .( .................................28: 3اكتب اآلية : ) -46

 ن يسرون ............... والحمقى يبغضون ..................تحبون ................ والمستهزئوإلى متى أيها الجهال  -47

 آية ............(.  إلنقاذك من المرأة األجنبية, من الغريبة المتملقة بكالمها. ) اصحاح ............ -48

 اسمع يا ابنى تأديب أبيك وال ترفض شريعة أمك. ) اصحاح ............  آية ............(. -49

ماذا يا ابنى؟ ثم ماذا يا ابن رحمى؟ ثم ماذا يا ابن نذورى؟ بهذا الكالم ابتدأ تعليم أم البنها. من هو هذا االبن  -50

 ................... وفى أى االصحاحات تقرأ ذلك .................. . ............................ وما هى وظيفته


