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تقرير الطالب - أوراق اإلجابة

pbËÓÄuÏm
إذا استكملت الدروس 1-4، فأنت مستعد لإلجابة عن أسئلة القسم األول. 

سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة رقم (1) الخاصة بالقسم األول.

إذا استكملت الدروس 5-8، فأنت مستعد لإلجابة عن أسئلة القسم 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  ورقة  في  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 رقم االجابة 
(أي الرقم المحاذي للمربع الذي ستظلله على ورقة االجابة).

يصير اإلنسان مؤمنًا عندما:  .1
يأخذ جسدًا جديدًا. أ.   

يصير ابنًا هللا. ب.   
يتغير لحظيًا. ج.   

حياة األعمال الصالحة هي:  .2
أعمال اإلحسان فقط. أ.   

عمل كل ما هو صالح في كل األشياء. ب.   
التباهي بمواهبك وقدراتك. ج.   

يضع اهللا المؤمن في جسد المسيح لكي:  .3
تسدُّ احتياجاته ويسدُّ هو احتياجات اآلخرين. أ.   

يكون له مركٌز رفيع. ب.   
يتعلم الخضوع لآلخرين. ج.   

عندما يؤمن شخٌص ما فإنَّ مسؤوليته من نحو العالم هي:   .4
أن يقطع كل صالته بالعالم. أ.   

أن يرصد ويراقب حياة اآلخرين. ب.   
أن يخبر الجميع عن عائلة اهللا. ج.   

لكي تكون سفيرًا للمسيح ينبغي:  .5
أن تكون وأن تشعر وأن تسلك كالمسيح. أ.   

أن تقنع اآلخرين لكي يتغيروا. ب.   
أن تكرز بشريعة اهللا دائمًا. ج.   
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الكلمة األنسب للتعبير عن طبيعة اهللا هي:  .6
القوة. أ.   

اإلنسان. ب.   
الشخصية. ج.   

ماذا يعني أن نعكس مجد اهللا؟  .7
أن نرى انعكاس أشعة الشمس على سطح بحيرة. أ.   

أن ُنظِهر فكر اهللا وأعماله لآلخرين. ب.   
أن نراقب الناس لمعرفة من منهم يشبه في شخصيته شخصية  ج.   

اهللا.

الكلمة األنسب لتوضيح محبة اهللا لإلنسان التي أظهرها من خالل   .8
موت ابنه يسوع هي:

الشفقة. أ.   
الرحمة. ب.   

االستشهاد. ج.   

تظهر طبيعة اهللا المتوازنة في:  .9
محبته ورحمته. أ.   

ه. محبته وبرَّ ب.   
ه. عدالته وبرَّ ج.   

يوفر ضمير المؤمن:  .10
ـًا روحيًا من أجل التوازن. حسَّ أ.   

قيادة كاملة. ب.   
شعورًا بالذنب بسبب خطايا الماضي. ج.   
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دعامة السلوك في حياة جديدة في يسوع هي:  .11
األعمال الصالحة. أ.   

تعليمات الكتاب المقدس وإرشاداته. ب.   
مراقبة األحداث. ج.   

بينما نتعلم ما يريد لنا اهللا أن نكون وأن نعمل، ينبغي أن ننظر إلى   .12
يسوع باعتباره:
مخلِّصًا. أ.   

ربَّـًا. ب.   
مثاًال. ج.   

ماذا قصد بولس بقوله: ”تمثلوا بي كما أنا بالمسيح؟“  .13
قصد أنه ينبغي على اآلخرين أن يراقبوا مواقفه وأعماله لكي  أ.   

يعرفوا كيف يكونون كاملين.
هو  مثاله  ألنَّ  كمثاٍل،  تصلح  وأعماله  مواقفه  أنَّ  قصد  ب.   

المسيح.
لم يخطئ بولس بعد إيمانه أبدًا، لذلك فهو أفضل مثاٍل ينبغي  ج.   

أن يتَّبعه المؤمنون.

بحياة  شبهًا  أكثر  حياٍة  إلى  يقودنا  لكي  القدس  الروح  يعمل  ماذا   .14
المسيح؟

يعطينا مزيدًا من الحرية. أ.   
يصنع آياٍت ومعجزات. ب.   

يقود حياتنا ويوجهها. ج.   

إرادة اهللا هي أن يعيش الناس:  .15
في سالٍم وانسجام، وأن يحترموا القوانين. أ.   

حسب القوانين فقط، ألنَّ القوانين تحقق األخالقيات الجيدة. ب.   
كما يحلو لهم. ج.   
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ال نستطيع أن نحقق ناموس اهللا (وصاياه وشرائعه) بأنفسنا، لذلك   .16
نحتاج إلى:

أن نطيع بعض الوصايا فقط ألنَّ طبيعتنا البشرية ضعيفة. أ.   
أن نثق بالمسيح الذي يعيننا على الطاعة. ب.   

أن نشعر بالذنب كلما أخطأنا. ج.   

من الوصايا العشر التي أعطيت لموسى:  .17
اعطش للبّر. أ.   

افرح في االضطهاد. ب.   
ال تشهد على أحٍد زورًا. ج.   

ناموس المسيح هو:  .18
ناموس المحبة. أ.   
الوصايا العشر. ب.   
الدينونة اآلتية. ج.   

تطبيقًا  اعتباره  يمكن  رسولي  تعليم  هو  لبعض  بعضنا  خضوع   .19
عمليًا لـ:

إحدى الوصايا العشر. أ.   
ناموس المسيح. ب.   

طقس ديني يهودي. ج.   

يتضمن ناموس المحبة عدة مبادئ مثل:  .20
األنانية والكبرياء والكراهية. أ.   
الكسل والحزن والمشاجرة. ب.   

الغفران والسالم والفرح. ج.   

تمت متطلبات الدروس 1-4. تابع الدراسة ابتداًء من الدرس (5).
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تأكد في كل من األسئلة التالية من تطابق رقم السؤال مع رقم االجابة 
(أي الرقم المحاذي للمربع الذي ستظلله على ورقة االجابة).

بعكس مبادئ العالم، تركز مبادئ الكتاب المقدس على إرضاء:  .1
اهللا. أ.   

اآلخرين. ب.   
الذات. ج.   

تعتبر دراسة األمثلة السلوكية في الكتاب المقدس، والتي يريد لنا اهللا   .2
أن نتمثل بها - طريقًة من طرائق اكتشاف:

مقدار النجاح الذي وصل إليه الناس في أزمنة الكتاب المقدس. أ.   
األبطال الذين ينبغي أن نعبدهم ونعيش كما عاشوا. ب.   
المبادئ الكتابية الالزمة كأساٍس التخاذ القرارات. ج.   

ما هو المبدأ الذي نجده في قصة العبيد الثالثة؟  .3
بعض الناس يعيشون حياًة أصعب من حياة غيرهم. أ.   

ينبغي أن نستخدم ما يعطيه لنا اهللا بطريقٍة جيدة. ب.   
قصص الكتاب المقدس جميلٌة ومثيرة. ج.   

عندما أخذ يسوع ”صورة عبد“ صار:  .4
يصدر  حاكمًا  يكون  أن  عن  عوضًا  الناس  يخدم  إنسانًا  أ.   

األوامر.
مساعدًا هللا في خلق العالم. ب.   

إنسانًا ال يخدم إالَّ األغنياء والعظماء. ج.   
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جهة  من  يسوع  صورة  مشابهين  يكونوا  أن  للمؤمنين  اهللا  يريد   .5
الكمال، وهذا يرتبط بناحية:

القداسة. أ.   
المظهر الخارجي. ب.   

المعرفة والفهم. ج.   

في ثمر الروح القدس نجد صفًة ُتظِهر مبدأ احترام الجسد باعتباره   .6
هيكًال هللا. ما هي هذه الصفة؟

الكبرياء. أ.   
التعفف. ب.   
األنانية. ج.   

بحسب اإلرشادات الكتابية، فإنَّ المؤمن الذي يشغل ذهنه بدراسة   .7
الكتاب المقدس ينمو:

في الثقافة. أ.   
في الحكمة. ب.   
في التأثير. ج.   

يتحقق النمو الروحي عندما:  .8
يمارس المؤمن ضبط النفس في األكل. أ.   
يتعلم المؤمن المزيد عن خدمة يسوع. ب.   

يطيع المؤمن قادته الروحيين ويخضع لهم. ج.   

إذا أردنا أن ننمو في النعمة عند اهللا ينبغي أن:  .9
نصغي جيدًا لما يقوله لنا اآلخرون. أ.   

االجتماعات  في  الصلوات  ونردد  الكتابية  القراءات  نقرأ  ب.   
الدينية.

ننتبه إلى التعليم الجيد وإلى قراءة الكتاب المقدس يوميًا. ج.   
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يعتبر احترام غير المؤمنين والسلوك بحكمٍة معهم من وسائل:  .10
كسب الشهرة واالحترام بينهم. أ.   

إظهار اهتمامنا بهم. ب.   
توسيع دائرة معارفنا وأصدقائنا. ج.   

أهمية الوحدة في عائلة اهللا هي محور:  .11
صالة يسوع في يوحنا 17. أ.   
الصالة الربانية في متى 6. ب.   

التطويبات في متى 5. ج.   

يتحدث سفر يعقوب عن سبٍب رئيس لالنقسام في الكنيسة هو:  .12
قوائم العضوية. أ.   

المحاباة. ب.   
نمو الكنيسة. ج.   

من األمثلة على حفظ ناموس المحبة في عائلة اهللا:  .13
انتقاد الراعي بسبب ضعف محبته. أ.   

دعوة زوار الكنيسة المشهورين إلى بيوتنا. ب.   
مساعدة عائلة مؤمن ُسجن بسبب إيمانه. ج.   

من أساليب التعبير عن الخدمة في جسد المسيح:  .14
التحدث عن مشاكل أعضاء الكنيسة لآلخرين. أ.   

تنبيه األشخاص الجدد في الكنيسة إل أخطائهم. ب.   
دعوة شخص يشعر بالوحدة إلى بيتك. ج.   

يدل  طبيعية  قدرة  أو  روحية  موهبة  على  وكيًال صالحًا  تكون  أن   .15
على:

النضوج. أ.   
األنانية. ب.   
الغيرة. ج.   
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كيف تكون المحبة المسيحية الحقيقية كالملح؟  .16
لها ضرورة في بعض المناسبات. أ.   

هي ضرورية لحفظ الحياة. ب.   
هي جميلة ونقية. ج.   

يتضمن إظهار المحبة للعالم:  .17
أن نقتبس مقاطع من الكتاب المقدس. أ.   

أن نسدَّ احتياجات اآلخرين. ب.   
أن نؤكد على أمانتنا وإخالصنا. ج.   

نستطيع أن نقود حياتنا إلى مزيٍد من الطهارة عندما:  .18
نطلب المساعدة من صديق. أ.   

نغّير تصرفاتنا. ب.   
نتمثل بيسوع. ج.   

يتطلب إظهار برَّ اهللا للعالم أن:  .19
نظهر ثمر الروح القدس. أ.   

نقوم باألعمال المتواضعة في الكنيسة. ب.   
نذهب إلى كلية الهوت. ج.   

يتضمن نشر رسالة اهللا في العالم:  .20
أن نقدِّم شهادات كالمية دقيقة. أ.   

أن نجادل حتى نقنع اآلخرين بتغيير أفكارهم. ب.   
أن نتجاوب مع قيادة الروح القدس. ج.   

تمت متطلبات الدروس 5-8. لطفًا أرسل ورقتي اإلجابة للقسمين األول 
والثاني معًا إلى موجهك، واطلب نصيحته بخصوص دراسة كتاب آخر.
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