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تقرير الطالب - أوراق اإلجابة

pbËÓÄuÏm
القسم  أسئلة  عن  لإلجابة  مستعد  فأنت   ،4-1 الدروس  استكملت  إذا 
األول. سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة رقم (1) الخاصة بالقسم األول.

القسم  أسئلة  عن  لإلجابة  مستعد  فأنت   ،8-5 الدروس  استكملت  إذا 
الثاني. سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة رقم (2) الخاصة بالقسم الثاني.

من  تنتهي  حالما   ICI جامعة  في  موجهك  إلى  اإلجابة  ورقتي  أرسل 
إجابة جميع األسئلة.

المثال يوضح لك كيفية أختيار الجواب المناسب ووضعه على ورقة 
اإلجابة بطريقة صحيحة.

ما المقصود بأننا نولد من جديد؟  .1
أن نكون في سن الشباب. أ.   
أن نقبل يسوع كمخلص. ب.   

أن نبدأ سنة جديدة. ج.   

اإلجابة الصحيحة هي ( ب ) أن نقبل يسوع كمخلص. لذلك ينبغي أن 
تظلل المربع الذي ترى في وسطه الرمز ( ب ) هكذا: 

h _t 1

اإلجابة  في ورقة  عنها  وأجب  الطالب  تقرير  من  األسئلة  اقرأ  واآلن 
حسب المثال الُمعطى لك. حدد إجابتك أوًال ثم ظلل المربع المناسب حسب 

إجابتك.
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تأكد في كل من األسئلة التالية من تطابق رقم السؤال مع ورقة االجابة 
(أي الرقم المحاذي للمربع الذي ستظلله على ورقة االجابة).

أعلن اهللا ما يشعر به تجاه البشر من خالل:  .1
توفير طريقة لخالص اإلنسان. أ.   

دينونة اإلنسان بسبب خطيته وعصيانه. ب.   
توفير طرق كثيرة لإلنسان لكي يحقق غفران خطاياه. ج.   

كان الهدف الوحيد ليسوع أثناء خدمته أن:  .2
يساعد الناس المحتاجين إليه. أ.   

ينجز عمل اآلب ويحقق إرادته. ب.   
يزور السامرة. ج.   

وصية يسوع بالذهاب إلى العالم اجمع والكرازة باإلنجيل موجهة:  .3
للتالميذ فقط. أ.   

للوعاظ والمرسلين. ب.   
لجميع المؤمنين الذين أحبوه. ج.   

ماذا قصد يسوع عندما قال: ”كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا   .4
إلى العالم“؟

أرسلنا إلى العالم بالمهمة نفسها التي كانت على عاتقه، وهي  أ.   
تحرير الناس.

أرسلنا إلى العالم لكي نحكم وندين األشرار. ب.   
أرسلنا إلى العالم لكي نعيش حياتنا االعتيادية. ج.   

fiÎ˛a@·è‘€a
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طلب منا يسوع أن نشهد:  .5
في بلدنا فقط. أ.   

للناس الذين نحبهم. ب.   
للعالم أجمع. ج.   

لكي تعرف المسيح شخصيًا عليك أن:  .6
تصرف معه وقتًا. أ.   

تحفظ ما يقوله الكتاب المقدس عنه، وتتحدث عنه. ب.   
تتعلم أساليب فعالة لربح اآلخرين له. ج.   

أوصى يسوع تالميذه بأن ينتظروا حتى يكونوا مستعدين للشهادة،   .7
وذلك ألنهم كانوا محتاجين إلى:

استذكار الكتب المقدسة. أ.   
معرفته بطريقة افضل. ب.   

انهم لن يواجهوا أية صعوبات. ج.   

عندما يشهد المؤمنون ببشارة اإلنجيل، يمكنهم أن يكونوا متأكدين   .8
من:

أن الجميع سيؤمنون باإلنجيل. أ.   
أن الرب سيكون حاضرًا معهم. ب.   
انهم لن يواجهوا أية صعوبات. ج.   

لكي نقاوم إبليس ونتمكن من إعالن بشارة اإلنجيل، علينا أن نثق:  .9
بقدرتنا وقوتنا. أ.   

باسم يسوع وقوة كلمة اهللا. ب.   
بقدرتنا على التسبيح. ج.   
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ما هي أهم أداة نستخدمها في الكرازة الشخصية؟  .10
التدريب أ.   
الكنيسة ب.   

الكتاب المقدس ج.   

ما هي أهم متطلبات الشهادة الشخصية؟  .11
الطاعة أ.   

معرفة الكتاب المقدس ب.   
االستعداد لتحمل اآلالم والمعاناة ج.   

ما وجه الشبه بين الملح وطبيعة اإلنسان المؤمن؟  .12
وبلوري  البياض،  ناصع  التكوين،  جميل  مركب  الملح  أ.   

الشكل.
مادة  وهو  قليلة،  بكميات  استخدم  إذا  للملح  مفعول  افضل  ب.   

ضرورية للحياة.
الملح بخاصيته المطهرة، يذكرنا بالقداسة. ج.   

اشتراكنا في خدمة الكرازة الشخصية يعني أننا مسؤولون عن…  .13
المؤمنين  من  ونتوقع  المسيح،  عن  وجيراننا  أهلنا  نخبر  أن  أ.   

اآلخرين أن يعملوا ذلك أيضا.
عن  الناس  يعرف  بأن  والرجاء  باألمل  مملوئين  نكون  أن  ب.   

المسيح.
ألشخاص  الشهادة  نتابع  ثم  وجيراننا  أهلنا  أوال  نخبر  أن  ج.   

آخرين.

يعني االلتزام:  .14
أن تقدم نفسك كليًا لشخص آخر. أ.   

أن تتعهد أوال ثم تحاول أن تعمل شيئًا. ب.   
أن تلتزم البقاء في بيتك. ج.   
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من اختار اهللا لكي يخبر العالم عن يسوع؟  .15
الوعاظ أ.   
المالئكة ب.   

جميع الذين أحبوه ج.   

الكرازة  في  يسوع  أسلوب  تصف  التالية  العبارات  من  أي   .16
لآلخرين؟

كان يذهب إلى كل مكان يساعد ويتحدث مع اآلخرين. أ.   
كان ينتظر أن يأتي الناس إليه. ب.   

كتب جميع أفكاره في كتاب. ج.   

يميل شخص آخر إلى االستماع إليك وأنت تحدثه عن المسيح، إذا:  .17
أعطيته أفكارا دينية جديدة. أ.   

بينت له أن معتقداته خاطئة. ب.   
أظهرت له أن المسيح هو الطريق األفضل. ج.   

لماذا ينبغي أن ال نخجل بشهادة يسوع المسيح؟  .18
الن الناس سيقبلون شهادتنا أن كنا مستعدين بشكل جيد. أ.   

الن الشهادة الشخصية هي الطريقة التي اختارها اهللا لجذب  ب.   
الناس إليه.

ومبشرين  وعاظًا  جميعًا  نكون  ال  أن  الطبيعي  من  ألنه  ج.   
عظماء.

عندما كان بولس في السجن:  .19
كان يشارك كل من حوله بالبشارة المفرحة. أ.   

كان يكتب رسائل فقط. ب.   
كان يخطط لما سيفعله عندما يخرج من السجن. ج.   
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ما هي النتيجة األساسية التي نريدها من الشهادة لآلخرين الذين ال   .20
يعرفون المسيح؟

أن يكون اهللا مسرورًا منا. أ.   
أن تتغير حياة الناس. ب.   

أن نحصل على مكافآت مجزية. ج.   

الدرس (5). ابتداءًا من  الدراسة  تابع  الدروس (4-1).  انتهت متطلبات 
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تأكد في كل من األسئلة التالية من تطابق رقم السؤال مع رقم اإلجابة 
(أي الرقم المحاذي للمستطيل الذي ستظلله على ورقة اإلجابة).

ما هو موقف اهللا من قلة الفعلة العاملين في حصاده؟  .1
يريد منا أن نصلي لكي يرسل فعلة آخرين. أ.   

سيرسل مالئكة لتقوم بالعمل. ب.   
يريد أن الروح القدس يقوم بإنجاز العمل. ج.   

ما أهمية الرؤيا في الكرازة الشخصية؟  .2
بدون رؤيا تنهار القيم األخالقية والمؤسسات االجتماعية. أ.   

بدون رؤيا يتخلى الناس عن اإليمان. ب.   
بدون رؤيا ال نستطيع أن نرى احتياجات الناس، وسيموتون  ج.   

في خطيتهم.

ما هو سر التكريم الحقيقي؟  .3
الطاعة أ.   
الصوم ب.   
الصالة ج.   

ماذا علينا أن نفعل لكي نوفر الفعلة لحصاد الرب؟  .4
نبذل كل جهد ممكن لتجنيد الفعلة. أ.   

نصبح  لكي  ونتفرغ  نمارسها  التي  أعمالنا  عن  نتوقف  ب.   
مرسلين.

نصلي أن يرسل اهللا الفعلة الذين اختارهم. ج.   

Ô„br€a@·è‘€a
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ماذا ينبغي أن تكون ردة فعلنا تجاه النجاح في الكرازة الشخصية؟  .5
أن نحرص على عدم الكبرياء. أ.   

أن نراجع األساليب التي استخدمناها لكي نعلمها لآلخرين. ب.   
أن نضاعف جهودنا لكي نعمل اكثر. ج.   

إذا أردنا أن نشهد للمسيح بطريقة فعالة، فيجب:  .6
أن يعجب الناس بكالمنا. أ.   

أن يرى الناس التغيير في حياتنا. ب.   
أن يرى الناس معرفتنا الجيدة بالكتاب المقدس. ج.   

يريد اهللا أن يغير:  .7
عادات الناس. أ.   
قلوب الناس. ب.   

شخصيات الناس. ج.   

افضل طريقة للتغلب على المعوقات الدينية التي تمنع قبول المسيح هي:  .8
فهم تعاليم ومعتقدات الديانات األخرى. أ.   

أن يرى الناس التغيير في حياتنا. ب.   
االستعداد للحوار حول فضل المسيحية على غيرها. ج.   

من الطرق الجيدة للتغلب على المعوقات اللغوية أن:  .9
تطلب من اهللا أن يساعدك على تعلم لغة الطرف اآلخر. أ.   

تدرس الكتاب المقدس باللغات األصلية اليونانية والعبرية. ب.   
تحصر خدمتك في البالد التي تتكلم لغتك. ج.   

يعرفون  ال  الذين  األميين،  إلى  اإلنجيل  ببشارة  الوصول  نستطيع   .10
القراءة والكتابة، وذلك من خالل:

المشاركة في برامج األمم المتحدة لمحو األمية. أ.   
التحدث معهم باستخدام توضيحات بسيطة من حياتهم اليومية. ب.   

تجنب استخدام مقاطع من رسائل بولس وسفر الرؤيا. ج.   
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ما هو موقفك عندما تواجه معارضة المجتمع لشهادتك؟  .11
تصلي طالبًا حكمة. اهللا الروح القدس دائمًا معك. أ.   

الناحية  من  مقبوًال  يكون  أن  يمكن  آخر  شخصُا  تحضر  ب.   
االجتماعية اكثر منك.

التي  االجتماعية  الدائرة  على  شهادتك  في  تركز  أن  عليك  ج.   
تنتمي إليها.

ماذا تعني بالكيفية التي نمارس فيها الشهادة الشخصية؟  .12
األساليب التي نستخدمها لربح اآلخرين للمسيح. أ.   

األوقات التي نصرفها بالشركة مع اخوتنا المؤمنين ب.   
نوعية الشخصية التي نمتلكها. ج.   

ما هو افضل أسلوب نستخدمه إلعالن البشارة لآلخرين؟  .13
المعرفة الجيدة بلغتهم وأنماط تفكيرهم أ.   

أسئلة  طرح  طريق  عن  اآلخرين،  من  المعلومات  استقبال  ب.   
طبيعية وإيجابية

إظهار أننا صرنا أبرارا وانهم يستطيعون أن يصبحوا مثلنا. ج.   

ما هو موقف اهللا من الخطاة؟  .14
يغفر اهللا ألولئك الذين يحاولون حقًا أن يحسنوا حياتهم. أ.   

يبارك اهللا األبرار ويدين الخطاة. ب.   
يحب اهللا الخاطئ ويريد أن يخلصه من الموت. ج.   

طلب خدام نعمان منه أن يطيع النبي ألنهم كانوا:  .15
خائفين من النبي. أ.   
مهتمين بسيدهم. ب.   

مارين قرب نهر األردن في طريق عودتهم إلى بالدهم. ج.   
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ما أهمية إظهار االهتمام الشخصي بأولئك الذين نبشرهم؟  .16
لكي يفهموا أن اهللا يحبهم أيضا. أ.   

لكي يروا مثاًال جيدًا على السلوك المسيحي. ب.   
لكي نتأكد أن اهللا سيستجيب صلواتنا من اجل الناس التائهين. ج.   

المكافآت الحالية للمؤمن تتضمن:  .17
إكليل المجد. أ.   

الملك مع المسيح. ب.   
الفرح العظيم بسبب رجوع نفس إلى المسيح. ج.   

من المكافآت المؤكدة للكرازة الشخصية:  .18
الذهاب إلى السماء للكرازة الشخصية. أ.   

تأكيد حضور الرب المستمر. ب.   
اكتساب المهارات الضرورية للوعظ والتعليم. ج.   

المكافآت المستقبلية للمؤمن تتضمن:  .19
الشهرة والنفوذ على األرض. أ.   
الثروة والغنى على األرض. ب.   

الملك مع المسيح. ج.   

مستقبلية  أو  سماوية  مكافأة  اعتباره  يمكن  التالية  األمور  من  أي   .20
للشهادة بشكل خاص؟

اإلضاءة كالنجوم إلى األبد. أ.   
جسد القيامة. ب.   

مكان ابدي للسكنى في السماء. ج.   

انتهت متطلبات الدروس 5-8. لطفًا أرسل ورقتي اإلجابة للقسم األول 
والثاني معًا إلى موجهك، واطلب نصيحته بخصوص دراسة كتاب آخر.
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امأل الفراغ في ما يلي:

االسم الكامل: ..................................................................... 

   ...................................... رقم الطالب: (اترك المكان فارغًا إن كنت ال تعرفه) 

العنوان البريدي: ................................................................. 

 ......................................................................................

المدينة:.......................... الرمز البريدي: .............................. 

الدولة: .................................. الجنسية ............................... 

 ...................... ................ المهنة:  .................  الجنس:  السن: 

..... عدد أفراد عائلتك؟ ................................  الحالة االجتماعية؟ 

كم سنة أمضيت في الدراسة؟ .................................................. 

 ............................. إن كنت عضوًا في كنيسة، ما هو اسم كنيستك؟

 ......................................................................................

ما هو دورك في كنيستك؟ ...................................................... 

هل تدرس هذا الكتاب لوحدك أم في مجموعة؟ ............................. 

اكتب أسماء جميع المواد التي درستها مع جامعة ICI في السابق:

 ......................................................................................

 ......................................................................................

ÚÓóÉì€a@Òåaãÿ€a
ورقة اإلجابة للقسم األول

.ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة
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ظلل المربع المناسب

اكتب أية أسئلة لديك عن هذه الدروس تود طرحها على موجهك:

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

راجع إجاباتك وورقة اإلجابة وتأكد من أنك أجبت عن جميع األسئلة.   
إلى  الثاني، أرسل ورقتي اإلجابة معًا  القسم  أسئلة  تنتهي من  أن  بعد 
هذا  من  الثانية  الصفحة  على  العنوان  تجد   .ICI جامعة  في  موجهك 

الكتاب.

ICI الستعمال جامعة

 ............................. ...........................  النتيجة:  التاريخ:   

برنامج الحياة المسيحية

hh

h _tÅ 10
h _tÅ 11

_tÅ 8
h _tÅ 9

h

h _tÅ 14

_tÅ 12
h _tÅ 13

h _tÅ 3
h _tÅ 4

_tÅ 1
h _tÅ 2

h

h _tÅ 7

_tÅ 5
h _tÅ 6

h

h _tÅ 17
h _tÅ 18

_tÅ 15
h _tÅ 16

h _tÅ 19
h _tÅ 20



139 أوراق اإلجابة
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ورقة اإلجابة للقسم الثاني

امأل الفراغ في ما يلي:

 ..................................................................... االسم الكامل: 

   ..................................... رقم الطالب: (اترك المكان فارغًا إن كنت ال تعرفه) 

العنوان البريدي: ................................................................. 

 ......................................................................................

 .............................. ......................... الرمز البريدي:  المدينة:

 ............................... .................................. الجنسية  الدولة: 

طلب معلومات إضافية

المتوفرة  الــدروس  عن  المعلومات  لك  يرسل  أن   ICI جامعة  يسر 
وتكلفتها بناًء على طلبك. استخدم الفراغ التالي لطلب تلك المعلومات:

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

.ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة
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ظلل المربع المناسب

اكتب أية أسئلة لديك عن هذه الدروس تود طرحها على موجهك:

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

تهانينا

لقد أنهيت هذه الدراسة. لقد سررنا باشتراكك معنا ونأمل أن تواصل 
الطريق في دراسة دروس أخرى من جامعة ICI. أعد ورقة اإلجابة الى 

جامعة ICI. سنصحح إجاباتك ونرسل لك شهادة لهذه الدراسة. 

اكتب اسمك بوضوح كما تريده أن يظهر في الشهادة.
 ............................................................................ االسم: 

ICI الستعمال جامعة

 ............................. ...........................  النتيجة:  التاريخ:   

برنامج الحياة المسيحية

hh

h _tÅ 10
h _tÅ 11

_tÅ 8
h _tÅ 9

h

h _tÅ 14

_tÅ 12
h _tÅ 13

h _tÅ 3
h _tÅ 4

_tÅ 1
h _tÅ 2

h

h _tÅ 7

_tÅ 5
h _tÅ 6

h

h _tÅ 17
h _tÅ 18

_tÅ 15
h _tÅ 16

h _tÅ 19
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pbubÓnya

بعد انتهائي من دراسة «الكرازة الشخصية» وضعت ثقتي في المسيح 
بتوقيعي  مصحوبة  البطاقة  هذه  أرد  وأنا  وربًا.  شخصيًا  مخلصًا  يسوع 
وعنواني إلى مكتب الجامعة الدولية للدراسات بالمراسلة لسببين: أوًال، 
ألشهد بانتمائي الكامل للمسيح، وثانيًا، ألطلب معلومات عن المزيد من 

المواد التي سوف تعينني في حياتي الروحية.

االسم:  

العنوان:  

 

 

التوقيع:  

.ICI اقطع هنا وأرسل إىل موجهك جبامعة
 






