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 رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل آرونثوس
 

 األصحاح األول:
 

  آيف أصبح القديس بولس رسوًال؟-١
  بحبه الكثير لهذا الطريق-ب                               ه                             عن طريق أنتخاب األخوه ل-أ
  أقناع الرسل له-                              د                                    بمشيئة اهللا               -ج

 

  لماذا يسمى المؤمنين قديسين؟-٢
  لشهادة الناس عنهم- بسبب أعمالهم الصالحة                                                                 ب-أ
  لسكنى الروح القدس وعمله داخلهم-                                                   د خضوعهم للكنيسة سنين عديدة    -ج

 

؟١٢ بماذا يفتخر الرسول فى اآلية -٣  
  بأنه رومانى وأيضًا فريسى- بحكمته البشرية وعلمه                                                                ب-أ
  بأفتخار الناس بشخصيته-فيه                                                                  دة  بنعمة اهللا العامل-ج

 

اهللا اآلب آما ذآر فى هذا األصحاح؟) ألقاب( ما هو لقب -٤  
  أله آل تعزية- أبو ربنا يسوع المسيح                                                                ب-أ
  آل ما سبق- أبو الرأفه                                                                              د-ج

 

  من هم أآثر الناس تعزية فى الضيقات؟-٥
همالمسيح في الذين تكثر آالم - الخطاه والمستبيحين                                                                 ب-أ  
  األغنياء فى المال والمرآز- الذين يحضرون الكنيسة بأنتظام                                                  د-ج

 

يس بولس الكنيسة؟ ما هو مصدر التعزية التى يعزى بها القد-٦  
  خبرته الكثيرة مع الناس- التعزيه التى يتعزى بها من اهللا                                                   ب-أ
  قوة شخصيته ومعرفته باهللا-قرآته العديدة فى الكتب                                                           د -ج

 

  لماذا يمدح القديس بولس اآلالم والضيقات؟-٧
الص يتحقق ال باإليمان فقط بل بأحتمال األلم ألن الخ- بقبول األلم تحل نعمة اهللا باألآثر وتعزياته                    ب-أ  
  آل ما سبق-ألن اآلالم تفتح باب التعزية األلهية                            د -ج

 

  لماذاُ تثقل اآلالم أحيانًا الخادم إلى حكم الموت؟-٨
  لكى ال يتكبر وينتفخ-    ب لكى يكون أآليله أآبر                                                          -أ
  لكى يكون آالمه من اهللا وليس منه                                            -ج
  لكى ال يكون متكل على نفسه بل على اهللا الذى يقيم من األموات-د

 

التىُ تظهر الحب المتبادل بين الراعى والرعية؟) اآليات( ما هى اآلية -٩  
  شهادة ضميرنا أننا فى بساطه وأخالص اهللا تصرفنا من نحوآم-عدون بالصاله ألجلنا              ب وأنتم أيضًا مسا-أ
  آل ما سبق-فى يوم الرب يسوع              د أننا فخرآم آما أنكم فخرنا -ج

 

  ما الذى يميز هذه الرساله آما أيضًا سائر رسائل بولس الرسول؟-١٠
  ذآر األخطاء وعالجها -نصح                                              ب يبدأ بالعنف والتوبيخ ثم ال-أ
  يبدأ بالوعظ والنصح ثم أعطاء الرجاء- يبدأ بالمدح والرجاء والتعزية ثم النصح                                   د-ج

 

 األصحاح الثانى: 
 

ه لهم؟ لماذا أجل بولس الرسول رحلته إلى آورنثوس رغم وعد-١١  
  ألنه فضل أن يزور مدينة أخرى بدًال منهم- ألن أرادته الشخصية لم تسمح بذلك                                         ب-أ
  لكى يستعمل سلطته آرسول فى تأديبهم- لكى ال يراهم حزانى فيحزن                                                د-ج

 

تى يرجوها بولس الرسول عند الذهاب إلى آورنثوس؟ ما هى الحالة ال-١٢  
  حزن آثير وآآبة قلب- أن يكون فى حالة حزن                                                       ب-أ
  فرح وتعزية- سلطانه الرسولى                                                              د-ج

 



التى آان عليها الرسول عند آتابة الرسالة؟ ما هى الحالة -١٣  
  فرح وتهليل- حزن آثير وآآبة قلب                                                         ب-أ
  رضا وعزاء- يأس وضيق                                                                    د-ج

 

هو فى حالته السابقة؟ لماذا آتب الرسول الرسالة و-١٤  
  لكى يعرفوا مقدار المحبة التى عنده نحوهم- لكى يشارآوه أحزانه                                                        ب-أ
  آل ما سبق- لكى يتوبوا عن أفعالهم السابقة                                            د-ج

 

ل بولس ذات طابع خاص؟ لماذا آانت خدمة الرسو-١٥  
  ألهتمامه بالجماعة آكل ليربح أآبر عدد ممكن                        -أ
  ألهتمامه بالشخصيات البارزه أآثر من الشخصيات الضعيفة-ب
  ألهتمامه بشخصيته لكى تهابه الناس وتخضع له- ألهتمامه باألفراد آما بالجماعة على حد سواء                     د-ج

 

  آيف تفسر مشاعر الحزن والفرح فى قلب الرسول بولس؟-١٦
  حزن على الخطاة األقلية وفرح لكثرة عدد األعضاء- فرحه بأعضاء الكنيسة ينسيه حزنه على الخطاة              ب-أ
  حزن على مجهودة الضائع وفرح ألستجابة بعض األعضاء-ج
  حزن على الخطاة وفرح لتوبتهم-د

 

ة بولس الرسول ألهل آورنثوس من أجل الشخص المذنب؟ ما هى وصي-١٧  
  أن يمكنوا له المحبة- ب            أن يسامحونه ويغرونه                                        -أ
  آل ما سبق-د             أن يكفيه هذا القصاص الذى من األآثرين                -ج

 

توصية تجاه الشخص المذنب؟ لماذا أوصاهم الرسول هذه ال-١٨  
  ألن األغلبية تعثرت به-       ب  ألن األغلبية تشفعوا به                                           -أ
  لئال يتهاون بعض األعضاء ويسقطوا بالتبعية- لئال يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط                                 د-ج

 

القديس بولس من اهل آورنثوس آما ذآر فى هذا األصحاح؟ ماذا يتوقع -١٩  
  أن يثقوا فى قوله حتى ولو بدى غير مرضى لهم-بلة للنقاش                 ب أن يكونوا مطيعين طاعة عمياء غير قا-أ
  آل ما سبق- ان يكونوا مطيعين فى مسامحة المذنب التائب                     د-ج

 

؟"ألننا ال نجهل أفكاره: "طان التى أوضحها الرسول بقوله ما هى حيل الشي-٢٠  
  الحزن المفرط الذى يؤدى إلى اليأس- قليل من الحزن ووسع األمل                                          ب-أ
اليأس قليل من الحزن والتوبة وعدم - الحزن المفرط والتوبة وعدم اليأس                                 د-ج  

 

  آيف تكون رائحة المسيح الذآية هللا فى الذين تخلصون رائحة حياه لحياه؟-٢١
  حين تصير حياة األنسان عطره من خالل رائحة سلوآه الذآية-أ
حينما يرى الناس أعمالهم الصالحة فيمجدوا اهللا -ب  
آل ما سبق - حينما يرى الناس فيهم صورة المسيح                                   د-ج  

 

  أى من اآليات السابقة ذآر فيها عن رائحة الطيب؟-٢٢
١٢:٣ يو -                                                      ب٤:١٠ ؛ تس ١:١٢ تس -أ  
  آل ما سبق-                                                                  د١٢: ٢٦ مت -ج

 

ون لهم رائحة المسيح الذآية هللا رائحة موت لموت؟ من هم الذين تك-٢٣  
  يحملون الصليب حتى نهاية حتى حياتهم الذين-            بة حتى الموت                   يجاهدون ضد الخطي الذين -أ
مائت الذين تظهر حياه يسوع فى جسدهم ال-غير المؤمنين المصممون على العصيان والتمرد                   د -ج  

 

  بماذا تميزت آرازة بولس الرسول آما ذآر فى هذا األصحاح؟-٢٤
  غير غاش لكلمة اهللا بخلطها بمفاهيمه الخاصة- أنه يتكلم بكالم اهللا بإخالص                                              ب-أ
  آل ما سبق- يشهد له ضميره عن أخالصه                                           د-ج

 

 األصحاح الثالث: 
 

فى خدمته؟) الخادم( يبهج قلب بولس الرسول  ما الذى-٢٥  
  أن يقرأ عمل اهللا فى حياة مخدوميه                   -أ
  أن يوصى عنه فى جميع الكنائس فال يجد صعوبه فى الخدمة-ب
  آل ما سبق-    د أن يمدح من الناس فيثق أن خدمته سليمة                         -ج



 

  ما هى مكانة المخدومين فى قلب بولس الرسول؟-٢٦
  أنهم رسالة المسيح المكتوبة بروح اهللا الحٌى- أنهم موضع محبته الفائقة فى قلبه النارى                               ب-أ
  آل ما سبق-   دلواح حجرية بل فى ألواح قلب لحمية           أنهم الرسالة المكتوبة ال فى أ-ج

 

  من أين أتت الثقة التى عند الرسول من حيث قبول اهللا لخدمته؟-٢٧
  من سهره وجهادة من أجل خالص آل أحد                              -أ
  من أمكانياتة الشخصية التى أستطاع بها أنارة ذهن المخدومين-ب
  إيقانه أن آفاءته هى من اهللا-                 د من أجل آفاءة الناس المحيطين به وثقتهم فيه      -ج

 

آيف حاول المعلمون الكذبة التسلل إلى الكنيسة فى آورنثوس؟ -٢٨  
  رآزوا على ذواتهم أآثر من تعاليم الرسل- تنافسوا مع الرسل فى تعاليم الكنيسة                                 ب-أ
  آل ما سبق-الناموس                     د رآزوا على األلتزام الحرفى بتطبيق -ج

 

  ما الفرق بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد؟-٢٩
  خدمة العهد القديم أتسمت بالحرف واألخرى بالحرف والروح-أ
  خدمة العهد القديم أتسمت بالروح واألخرى بالحرف-ب
  خدمة العهد القديم أتسمت بالحرف واألخرى بالروح-ج
دمة العهد القديم أتسمت بكهنوت أختيارى واألخرى بكهنوت وراثىخ  -د  

 

  لماذا لم يستطع الناموس أن يبرر األنسان؟-٣٠
ألن الناموس يكشف فقط عما بلغ إليه اإلنسان من فساد -     ب   أمكانية التبرير فقط بدم المسيح                        -أ  
  آل ما سبق-لحرف يقتل       د ألن خدمة الناموس أتسمت بالحرف وا-ج

 

  لماذا لم يقل الرسول خدمة الناموس بل قال خدمة الموت؟-٣١
  يقصد نتائج هذه الخدمة بدون دم المسيح هى الموت-أ
  ألن الناموس جلب العقوبه بسبب معرفة الخطية    -ب
  آل ما سبق- ألنه ال يستطيع األنسان أن يكمل بالناموس                            د-ج

 

حرف فى حجارة قد حصلت فى مجد؟ لماذا يقول الرسول أن خدمة الموت المنقوشة بأ-٣٢  
  ألن اليهود لم يخافوا أن يقتربوا إلى الجبل المدخن -أ
  ألن المجد الذى ظهر على وجه موسى آان رمزًا للمجد الحقيقى -ب
  ألن وجه موسى آان مضئ وتمكن الجميع من النظر إليه-ج
ن الوصايا آتبت بحبر على لوحى الحجارة أل-د  

 

  آيف تكون المقارنة بين بهاء الناموس وبهاء األنجيل؟-٣٣
  بهاء األنجيل يفوق قليًال بهاء الناموس-          بمتشابهين                      بهاء الناموس وبهاء األنجيل -أ
مجد المسيح األبدى بهاء وجه موسى أبدى آبهاء -         د   بموته أما مجد المسيح فأبدى    بهاء وجه موسى زال -ج  

 

؟٣:١٤" يبطل فى المسيح) أى البرقع(الذى " ماذا يقصد الرسول بقوله -٣٤  
  بالمسيح صار لنا الوجه المكشوف لننظر مجد الرب آما فى مرآة-أ
  بعمل الروح القدس نستطيع أن نتغير من مجد إلى مجد-ب
  آل ما سبق-لبرقع ألننا تبررنا بدم المسيح                د لم تعد الحاجة إلى ا-ج

 

 األصحاح الرابع: 
 

  من أين تأتى المثابرة فى الخدمة عند بولس الرسول؟-٣٥
  من خبرته الطويله مع الناس فى الخدمة- من أستحقاقاته الخاصة وقوة شخصيته                             ب-أ
  آل ما سبق-المترفقة                                     د من محبة اهللا الرحومة -ج

 

  لماذا تكلم الرسول بجسارة ضد المقاومين والمخادعين؟-٣٦
خزي ألنه غير سالك فى فكر وخفايا ال- ألنه يتكلم ألظهار الحق وغير غاش آلمه اهللا                      ب-أ  
  آل ما سبق-                            د ألنه يهتم بشهادة ضميره أمام اهللا وحده-ج

 

  آيف يكون األنجيل مكتومًا فى الهالكين؟-٣٧
عصيان بأن يرفع اهللا نعمته عنهم بسبب أصرارهم على ال-أ  
  فى الذين أسلموا أنفسهم للشر فأعمى أذهانهم-ب



  آل ما سبق-        د١٠, ٩: ٦أش  ~ ١٥, ١٣:١٤ حسب قول الرب فى مت-ج
 

ى عالمة أستقامة الخدمة؟ ما ه-٣٨  
  أن يتحمل الخادم مسئولية وتعب الخدمة- التنظيم المدروس واألستمرارية فى حضور المخدومين     ب-أ
  أن يعتبر الخادم نفسه عبدًا للمخدومين ليكرز بالمسيح- أن يكون الخادم مستقيم فى أخالقه أمام المخدومين          د-ج

 

ل لألستنارة الداخلية للمؤمن لمعرفة مجد اهللا؟ما هى نظرة بولس الرسو -٣٩  
  المواظبة على الكنيسة وأسرارها- المجهود الكبير الذى يبزله المؤمن فى دراسة األنجيل          ب-أ
  نتيجة ألشتياق المؤمن لألمور الروحية- عملية خلق                                                             د-ج

 

؟"أستنارة"الذى يطلق عليه سر ) األسرار( ما هو السر -٤٠  
  الكهنوت والتناول- التوبه واألعتراف                                                     ب-أ
  سر العماد المقدس- سر الزيجة                                                            د-ج

 

انى الخزفيه التى يتكلم عنها بولس الرسول؟ ما المقصود باألو-٤١  
  قد تكون حروف اللغات البشرية المكتوب بها األنجيل-       ب          جسد المؤمنين والرسل                           -أ
  آل ما سبق-     د          تعبير عن ضعف طبيعتنا المائته                 -ج

 

كلم عنه الرسول؟ ما هو الكنز الذى يت-٤٢  
  حكمة اهللا وبره- روح اهللا وآلمته                                                      ب-أ
  آل ما سبق- آلمة اهللا فى الكتاب المقدس                                       د-ج

 

  لماذا وضع الكنز فى أوان خزفيه؟-٤٣
لمحافظة على األناء الخزفى  ليكون فضل الرسل والمؤمنين فى ا-أ  
  ليكون فضل القوه هللا ال للرسل والمؤمنين-ب
   آل ما سبق- ليظل الرسل والمؤمنين ساهرين على هذا األناء                  د-ج

 

التجارب التى تأتى على بنى البشر؟) أسباب( ما هو سبب -٤٤  
  عقاب من أجل الخطية-                    ب                                أختبارهم أو تزآيتهم -أ
  آل ما سبق- إصالحهم ليرتفعوا إلى مرتبة أعلى                                 د-ج

 

..... أذآر أسم أو أآثر من الطوباويين الذين تحملوا تجارب من أجل أختبارهم و تزآيتهم-٤٥  
  نوح-                           ب زآا العشار                                   -أ
  أبراهيم وأيوب- هابيل وقايين                                                           د-ج

 

  فى أى من هذه اآليات ذآر أن التجربة من أجل األصالح؟-٤٦
٨ -٦: ١٢ عب -                                                              ب١٣: ٢عب  -أ  
٢٢: ٦ رو -                                                         د٦،٥: ١٠آو ١ -ج  

 

.تظهر أن التجارب من أجل الخطية) آيات( أذآر آية -٤٧  
١٠: ٣٢ مز -                                                             ب٢٤: ٣٢ تث -أ  
  آل ما سبق-                                                     د           ١٤: ٥ يو -ج

 

هى بسماح من اهللا لخيرنا؟ آيفُ تثبت من الكتاب المقدس أن الضيقات التى -٤٨  
٣٩،٣٨: ١٠ مت -                                                        ب١٣،١٢: ٤بط ١ -أ  
  آل ما سبق-                                        د               ١٧،١٦: ٤آو ٢ -ج

 

  ما الفرق بين أوالد اهللا المكتئبين وأالد العالم المكتئبين؟-٤٩
  أآتئاب أوالد اهللا يسبب موت أما اآلخر يسبب ضيقة-أ
. فرحتئاب أوالد اهللا يسبب عدم  أآتئاب أوالد العالم يسبب فشل أما أآ-ب  
يصحبه عدم ضيقة أما أآتئاب أوالد العالم يصحبه ضيقة أآتئاب أوالد اهللا -ج  
أآتئاب أوالد العالم يسبب فرح أمل أآتئاب أوالد اهللا يسبب فشل  -د  

 

  ما الفرق بين حيرة أوالد اهللا وحيرة أوالد العالم؟-٥٠
  حيرة أوالد اهللا تفقدهم األيمان وحيرة أوالد العالم تزيدهم إيمانًا-أ
  تقود إلى النجاح وحيرة أوالد اهللا تقود للفشل حيرة أوالد العالم-ب
حيرة أوالد العالم تقود للقلق وحيرة أوالد اهللا تقود لفقدان اللوم -ج  



  حيرة أوالد اهللا بدون يأس وحيرة أوالد العالم مصحوبة بيأس-د
 

  ما الفرق بين األضطهاد الواقع على أوالد اهللا والواقع على أوالد العالم؟-٥١
د الواقع على أوالد اهللا يفقدهم الرجاء واآلخر يزيد الرجاء األضطها-أ  
أوالد اهللا لكنهم غير متروآين أما أوالد العالم فمتروآين رغم األضطهاد الواقع على -ب  
  األضطهاد الواقع على أوالد العالم مصحوب بتعزية أما اآلخر فبغير تعزية-ج
  على أوالد اهللا فيفقدهم السالم األضطهاد الواقع على أوالد العالم يهزمهم أما-د

 

  ما الفرق بين أوالد اهللا المطروحين وأوالد العالم المطروحين؟-٥٢
  أوالد اهللا المطروحين يآسين وأالد العالم المطروحين غير يآسين-أ
  أوالد العالم المطروحين شجعان لكن أوالد اهللا المطروحين غير شجعان-ب
لكن أوالد العالم المطروحين غير مرذولين  أوالد اهللا المطروحين مرذولين-ج  
  أوالد اهللا المطروحين غير هالكين ولكن أوالد العالم المطروحين هالكين-د

 

  لماذا ال يدخل الفشل أوالد اهللا أثناء الضيقة؟-٥٣
  من أجل ثقل المجد األبدى الذى ال يرى                         -أ
تجدد يومًا فيومًا حتى لو فنى الخارجى  من أجل األنسان الداخلى الذى ي-ب  
  آل ما سبق- من أجل الثقة بأن الذى أقام الرب يسوع من األموات سيقيمهم معه                            د-ج

 

آيف وازن القديس بولس بين الضيقات فى العالم والمجد األبدى؟ -٥٤  
  الضيقة متزايدة ولكنها وقتية والمجد متزايد وأبدى-             ب الضيقة خفيفة ووقتية أما المجد فمتزايد وأبدى      -أ
ضيقة تسبب الكآبة أما المجد األبدي فمفرح ال- اليوجد أى مقارنة بين الضيقات فى العالم والمجد األبدى      د-ج  

 

آيف يكشف الرسول عن يقين الرجاء الذى فيه؟  -٥٥  
فال يبالى بخيمة جسده بالتطلع إلى بيت أبيه السمائى األبدى -أ  
  بالتطلع إلى أختيار اهللا له وأنه بواسطته ستنجح الكرازه-ب
  آل ما سبق- بالتطلع إلى حل آل المشاآل المحيطة ليعيش المؤمنون فى سالم                           د-ج

 

  ماذا يقصد الرسول بالخيمة فى أول األصحاح الخامس؟-٥٦
  البيوت األرضية-                                             ب خيمة األجتماع          -أ
خيام التى يسكنها البعض على األرض ال- الجسد                                                                 د-ج  

 

  آيف نستطيع أن نلبس فوق هذه الخيمة؟-٥٧
  نلبس الرب يسوع-                          ب نلبس مالبس فاخرة                       -أ
  نلبس مالبس محتشمة- نتقمص شخصيات الناس المحيطة                              د-ج

 

 نحن الذين فى الخيمة نئن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعها بل نلبس فوقها لكى يبتلع فأننا" ماذا يقصد الرسول بقوله -٥٨
٤: ٥آو ٢" المائت من الحياة  

  أننا متمسكين بالحياة على األرض ونرفض فكرة خلع الجسد-أ
  ال نريد أن نتخلص من الجسد رغم الضيقات بل نختبر القيامة مع المسيح-ب
  يجب أن نكره الجسد والحياة على األرض- نرفض الموت الجسدى                                         د-ج

 

ه فى أن يتغرب عن الجسد لكى يستوطن عند الرب؟ول برغبت ما سر سرور بولس الرس-٥٩  
على األرضبسبب آثرة اآلالم  - بسبب آراهيتة للجسد                                             ب-أ  
  سلوآه باأليمان ال بالعيان-يريد أن يتخلص من الفساد الذى على األرض         د ألنه -ج

 

قديس بولس الرسول سواء آنا مستوطنين أو متغربين فى الجسد آما ذآر فى األصحاح؟ ما الذى يشغل قلب ال-٦٠  
  األحتراص بأن نكون مرضيين عنده- أن نكون دائمًا فرحين ومتغربين                               ب-أ
بقية األعضاء أن نكون محبين لألخوه و- أن نثق أننا سوف نرث الملكوت                              د-ج  

 

  أى من األمثلة اآلتية تعبر عن شخصيات سلكوا بااليمان؟-٦١
  ٦ -١: ٢ ، يش ٣١: ١١ راحاب الزانية عب -                              ب        ٢٩ -٢٤: ١١ ما ذآر فى عب -أ
  آل ما سبق-مادية         د أبراهيم الذى أرتفع فوق مستوى رؤية األشياء ال-ج

 

اذا يعطى الرسول فرصة لألفتخار من جهته؟ لم-٦٢  
  ليكون لهم جواب على الذين يفتخرون بالوجه ال بالقلب- ليجمع أآبر عدد من المؤمنين برسالته                     ب-أ 



  آل ما سبق- ليعطى فرصة للذين يفتخرون بالوجه                      د-ج
 

الثانية لكورنثوس توضح أن المسيح هو اهللا؟أى من اآليات اآلتية فى الرساله  -٦٣  
٣:٣"  أنكم وسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة ال بحبر بل بروح اهللا الحىظاهرين "-أ  
٣:١٧" وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية " -ب   
 اهللا آان فى المسيح ولكن الكل من اهللا الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أى أن " -ج

١٩،١٨: ٥" مصالحًا العالم لنفسه  
١٤: ٢" ولكن شكرًا هللا الذى يقودنا فى موآب نصرته فى المسيح يسوع "-د  

 

؟٥:٢٠" إذ نسعى آسفراء عن المسيح آأن اهللا يعظ بنا"ماذا يقصد الرسول بقوله  -٦٤  
  أن الخدام يطلبون من السيد المسيح أن يصالح الشعب-أ 
لخدام يطلبون من الشعب أن يصالحوا السيد المسيح أن ا-ب   
  أن الخدام يعلنون أرادة المسيح فى مصالحة العالم آله مع اآلب-ج
  آل ما سبق-د

 

...............وهو مات ألجل الجميع آى يعيش األحياء فيما بعد -٦٥  
  لألهل- لألخوه                           د- للذى مات ألجلهم وقام                      ج- ألنفسهم              ب-أ
 

١٦: ٥" عرفنا المسيح حسب الجسد لكن اآلن ال نعرفه بعد بالجسدأن آنا ":  لماذا يقول الرسول -٦٦  
  لتكون لنا النظرة الروحية ال الجسدية-أ
ال يقلل من الرسل والقديسين الذين لم يروا المسيح حسب الجسد لكى -ب  
  هؤالء الذين رأوا المسيح حين آان بالجسد على األرض لكى ال يتشامخ-ج
  آل ما سبق-د

 

 األصحاح السادس:
 

٦:٣" لسنا نجعل عثرة فى شئ لئال تالم الخدمة "-٦٧  
 آيف آان بولس الرسول مثال الخادم الذى يحرص على عدم عثرة المخدومين؟

المقاومة للناموس بل للحرف أن ال يأخذ موقف -أ  
م يؤآد أنه ال حاجة للفرائض الروحية والتطهيرات الرمزية لكى يربح األم-ب  
  آل ما سبق- على أستعداد ألحتمال األلم مع المعرفة والحكمة بقوة اهللا                        د-ج

 

. أذآر بعض من الجهاد واألضطرابات التى تحملها بولس من أجل الخدمة-٦٨  
ضربات وسجون وأضطرابات وأتعاب -                     ب شدائد وضروات وضيقات                  -أ  
  آل ما سبق- أسهار وأصوام                                                    د-ج

 

.................. أذآر بعض من الفضائل التى تحلى بها الفديس بولس الخادم -٦٩  
  تصرف بالروح القدس ومحبة بال رياء-               ب طهارة وعلم وأناه ولطف                      -أ
  آل ما سبق- يتكلم بكالم الحق ويخدم بقوة اهللا وسالح البر             د-ج

 

المتناقضة التى لم يؤثر فى خدمة بولس الرسول؟) ردود الفعل( ما هو رد الفعل -٧٠  
  الصيت الردئ والصيت الحسن-  ب المدح والهوان                                        -أ
  آل ما سبق- آأن يظهر للناس مضل مع أنه صادق             د-ج

 

  ما هى الضيقات التى يتعرض لها الخدام فى الجسد وما يقابلها من برآات روحية يتمتعون بها؟-٧١
  آمجهولين وهم معروفون ومائتين ولكنهم يحيون-أ
انى ولكنهم دائمًا فرحون آمؤدبين ولكن غير مقتولين وآحز-ب  
  آفقراء ولكنهم يغنوا آثيرين وآأن ال شئ لهم وهم يملكون آل شئ-ج
  آل ما سبق-د

 

  آيف وضح بولس الرسول أن شرآة المؤمنين مع غير المؤمنين شئ فى حكم األستحالة؟-٧٢
  شبه شرآة المؤمنين مع غير المؤمنين آشرآة النور مع الظالم-أ
) األوثان(ن مع غير المؤمنين آأتفاق المسيح مع بليعال  شبه شرآة المؤمني-ب  
  شبه شرآة المؤمنين مع غير المؤمنين آوضع اوثان فى هيكل الرب-ج
  آل ما سبق-د

 



 األصحاح السابع: 
 

................... يطلب القديس بولس من أهل آورنثوس أن يقبلوه هو والعاملين معه ألنه -٧٣  
  لم يفسد أحد- لم يظلم أحد                                                  ب-أ
  آل ما  سبق- لم يطمع فى أحد                                           د-ج

 

أتى أوًال إلى مكدونية؟ ما هو شعور بولس الرسول عندما -٧٤  
  آان مكتبئًا-               ب آان فرحًا                                  -أ
  آان فى غيظ- آان فى غيرة روحية                                  د-ج

 

  ما سبب التعزية التى تعزاها بولس فى مكدونية رغم الضيقات والخصومات والمخاوف؟-٧٥
  مجئ تيطس إليه آأبن وصديق عامل معه-أ
  الروحى البناء مجئ تيطس متهلًال بسبب موقف أهل آورنثوس-ب
  بسبب األخبار التى سمعها عن أهل آورنثوس من تيطس-ج
  آل ما سبق-د

 

بولس الرسول؟ ما هو التقرير الذى حمله تيطس إلى -٧٦  
  نوحهم وحزنهم على ما أرتكبوه من أخطاء- شوق أهل آورنثوس لبولس الرسول                  ب-أ
  آل ما سبق-            د غيرتهم على مساندة بولس الرسول      -ب

 

آيف أحزن بولس الرسول أهل آورنثوس فى رسالته األولى؟ -٧٧  
  أحزنهم ألنه لم يزورهم- أحزنهم بتبكيتهم على أخطائهم بحزم                  ب-أ
  أحزنهم بإرسال تيطس إليهم- أحزنهم ألنه أعلن عدم رغبته فى زيارتهم          د-ج

 

س الرسول؟ ما سبب فرح بول-٧٨  
  حزن أهل آورنثوس للتوبة- حزن أهل آورنثوس                                    ب-أ
  إيمان أهل آورنثوس- فرح أهل آورنثوس                                    د-ج

 

  آيف وصف بولس الرسول حزن أهل آورنثوس؟-٧٩
  حزن مع يأس-          ب حزن العالم                                    -أ
  حزن حسب مشيئه اهللا- حزن مع ندامة                                            د-ج

 

  ما الذى ينشئ توبة؟-٨٠
  حزن مع ندامة- الحزن حسب مشيئة اهللا                                   ب-أ
  حزن العالم-      د حزن مع يأس                                        -ج

 

؟١١: ٧ أذآر بعض ثمار الحزن الذى حسب مشيئة اهللا آما أوضح القديس بولس فى -٨١  
  الخوف على المشاعر األلهية- األحتجاج والتيقظ من الخطية                            ب-أ
  آل ما سبق- الغيرة على قدسية الكنيسة                               د-ج

 

  ما الذى ينشأ حزن العالم؟-٨٢
  خالص بال ندامة- موتًا                             د- أآتئاب                        ج- توبه                        ب-أ
 

  لماذا آتب بولس الرسول رسالته األولى ألهل آورنثوس؟-٨٣
  ألجل المذنب إليه- ب)                الشاب الذى أرتكب الخطأ( ألجل المذنب -أ
  آل ما سبق- ليظهر أجتهاده ألجلهم أمام اهللا                              د-ج

 

 األصحاح الثامن: 
 

فكيف هذا؟. غنياءأفقراء و وصف بولس الرسول اهل مكدونية فى اول األصحاح الثامن بأنهم -٨٤  
  فقراء فى المال ولكن أغنياء فى العطاء-         ب فقراء فى المال ولكن اهللا أغناهم                     -أ
  فقراء فى المواهب ولكن أغنياء فى المال- أغنياء فى المال ولكنهم فقراء بسبب عدم محبتهم         د-ج

 

  بماذا وصف بولس عطاء أهل مكدونية؟-٨٥
هم أعطوا آل عشورهم أن- أنه عطاء ألهل بلدتهم                                            ب-أ  
  أعطوا ولكن ليس بكثرة- انه فوق الطاقة وبسخاء وتلقائى                               د-ج

 
 



ما التعبير الذى أطلقه بولس الرسول على العطاء؟ -٨٦  
آل ما سبق - فضيلة                       د- موهبة                         ج- نعمة                        ب-أ  
 

  ما الذى يسبق العطاء بسخاء؟-٨٧
  العطاء لألقارب- العطاء بإنتظام            د- اعطاء بتغصب               ج- أعطاء النفس هللا          ب-أ
 

............. أذآر بعض األشياء أزداد فيها أهل آورنثوس-٨٨  
  نعمة العطاء وأضافة الغرباء-ب              العطاء واإليمان                                  -أ
  آل ما سبق- األيمان والكالم والعلم واألجتهاد والمحبة                د-ج

 

؟١٠ ما الذى أبتدأ أهل آورنتوس بعمله فى العام السابق آما جاء فى آية -٨٩  
  ضيافة الغرباء-سة                د تأسيس آني- العطاء                       ج- ممارسة المحبة         ب-أ
 

................. طلب بولس الرسول من أهل آورنثوس ال أن يتمموا نعمة العطاء فقط بل أن -٩٠  
  يحبوا أيضًا-يبشروا أيضًا                  د - يهتموا أيضًا               ج- يريدوا أيضًا             ب-أ
 

..........أن يتمموا العطاء  طلب منهم بولس الرسول -٩١  
  بنشاط حسب ما عندهم- بنشاط فوق طاقتهم            د- من أحتياجهم              ج- فوق طاقتهم            ب-أ
 

 ما هى اآلية التى أقتبسها بولس الرسول من العهد القديم وما هو الشاهد ليوضح أنه اذ نعطى أو نأخذ منا لعطاء ال -٩٢
؟نصير فى عوز  

١٨: ١٦ خر ١٢،: ٨آو ٢ -                                             ب٢: ١٤خر  , ١٥: ٨آو ٢ -أ  
١٨: ١٦ خر ١٤،: ٨ آو ٢ -                                           د١٨: ١٦ خر ١٥،: ٨آو ٢ -ج  

 

  من أيضًا غير بولس الرسول أهتم بأجتهاد بأهل آورنثوس؟-٩٣
  برنابا- فقراء أورشليم              د- أهل مكدونية                        ج-                ب تيطس       -أ
 

  ...................... أرسل بولس الرسول أيضًا مع برنابا -٩٤
  فقط األخ الذى مدحه فى األنجيل فى جميع الكنائس-أ
ط فق األخ الذى أختبره بولس فى أمور آثيرة أنه مجتهد-ب  
  أثنان أخران- ثالثة أشخاص                                                     د-ج

 

 األصحاح التاسع:
 

  خدمة العطاء فى أول األصحاح التاسع؟ على بماذا أطلق بولس الرسول-٩٥
  خدمة القديسين-           د خدمة المحتاجين      - خدمة الفقراء                 ج- خدمة أخوة الرب                ب-أ
 

فى أول األصحاح التاسع؟) ةآورنثوس عاصمة أخائي (س الرسول عن الكتابة إليهم لماذا أعتذر بول-٩٦  
  ألنه أبلغهم بعدم القدرة على زيارتهم-أ
  ألنه حثهم على العطاء مع علمه بنشاطهم فى خدمة العطاء-ب
  ألنه أنبهم على خطاياهم-                             د ألنه أبلغهم بأرسال تيطس إليهم          -ج

 

  لماذا أرسل بولس الرسول األخوه؟-٩٧
  لكى يحثوهم على العطاء- لكى يكونوا مستعدين فال يتعطل أفتخاره                            ب-أ
  لكى يلزموهم على العطاء- لكى يؤدبوا المذنب                                                    د-ب

 

  ما مواصفات العطاء الذى يطلبه بولس الرسول من اهل آورنثوس؟-٩٨
  آل ما سبق- ليس عن حزن أو أضطرار           د- بسرور                    ج- بالبرآات ليس بالشح               ب-أ
 

  ما هى القاعدة التى تحكم الزرع والحصاد؟-٩٩
  من يزرع بالبرآات فبالشح أيضًا يحصد-شح فبالشح أيضًا يحصد                             ب من يزرع بال-أ
  آل ما سبق- من يزرع بالشح فبالبرآات أيضًا يحصد                        د-ج

 

معطى الذى يحبه الرب؟ من هو ال-١٠٠  
  المعطى المسرور- المعطى بإيمان                د-ج المعطى بكثرة                  - المعطى بسخاء            ب-أ
 

  ماذا طلب بولس الرسول من اهللا ألجل أهل آورنثوس؟-١٠١
  أن يكون لهم األآتفاء فى أمور العالم ولكن نمو فى العمل الصالح- أن اهللا يمكنه من الوصول إليهم                   ب-أ



  أن يجعل خدمته مرضية امامهم-     د أن يجعل خدمة تيطس مرضيه أمامهم     -ج
 

من هى .  أستشهد بولس الرسول بآية من العهد القديم توضح أن العطاء سيزول ولكن بر األنسان هو الذى يبقى-١٠٢
 اآلية وما هو الشاهد من العهد القديم؟

٥ :١١١ مز ٩،:٩آو ٢ -                                           ب١١٢:٩ مز٦،:٩آو ٢ -أ  
  ١١٢:٩ مز٩،:٩آو ٢ -                                          د١١١:٥ مز٦،:٩آو ٢ -ج

 

العطاء آما ذآر بولس الرسول؟) آثار( ما هى أثر -١٠٣  
  تمجيد المنتفعين هللا- أشباع أحتياجات القديسين                                             ب-أ
  آل ما سبق-لذين قدم لهم                             د صاله المنتفعين من أجل ا-ج

 

 األصحاح العاشر:
 

  بماذا أتهم بولس الرسول نفسه فى مقدمة األصحاح العاشر؟-١٠٤
  بأنه ذليل فى غيابه-ب       بتقصيره فى األهتمام بالشعب                                  -أ
  بأنه متجاسر فى حضوره-يب فى غيابه               د بأنه ذليل فى حضوره ويستخدم التأد-ج

 

الذى ذآر بولس الرسول أنه قادر على عمله بأسلحته الغير جسدية؟) األشياء( ما هو الشئ -١٠٥  
  هدم آل علو- هدم ظنون                                                               ب-أ
  آل ما سبق-                                     د أستئثار آل فكر لطاعة المسيح -ج

 

................ يعلن نولس الرسول أن اهللا أعطاه سلطانًا من أجل -١٠٦  
  هدم أهل آورنثوس- بنيان أهل آورنثوس                                                  ب-أ
  آل ما سبق-                    د تأديب أهل آورنثوس                            -ج

 

.................. لم يقبل بولس الرسول أن يعد ضمن -١٠٧  
  آل ما سبق-الذين يمدحون أنفسهم               د - المتكاسلين                       ج- المنافقين                    ب-أ
 

نثوس؟ ما الذى سيجعل بولس الرسول يتعظم بين أهل آور-١٠٨  
  طاعتهم له- محبتهم لبعضهم                     د- طاعتهم هللا                        ج- نمو إيمانهم               ب-أ
 

  بماذا يجب أن يفتخر األنسان؟-١٠٩
  آل ما سبق-     د بخدمته                          - بالرب                            ج- بأعماله                   ب-أ
 

  من هو المزآى آما ذآر فى هذا األصحاح؟-١١٠
  من يمدحه الرب- من يتعطف على المسكين         د- من يحب األخرين              ج- من تمم خدمتة           ب-أ
 

 األصحاح الحادى عشر:
 

حاح؟ ما هى الغباوة التى يتحدث عنها بولس فى هذا األص-١١١  
   عدم أحتمال أهل آورنثوس-                                                             ب األفتخار-أ
  الصفح عن األخ الذى تاب- التقصير فى الخدمة                                              د-ج

 

  ما الذى يخيف بولس الرسول ألنه قد يفسد عقول أهل آورنثوس؟-١١٢
  آثرة العلم- الغنى                                  د- الشهرة                             ج-             ب مكر الحية  -أ
 

.................... أوضح بولس الرسول أنه عاميًا فى -١١٣  
  آل ما سبق-                  د الكالم                - المعرفة                           ج- العلم                     ب-أ
 

  من أين حصل بولس الرسول على أجرة خدمته ألهل آورنثوس؟-١١٤
  آل ما سبق- من اهللا                       د- من آنائس أخرى              ج- من آنيسة آورنثوس          ب-أ
 

ى شبه رسل المسيح؟ لماذا ال يتعجب بولس الرسول من أن البعض يغيرون أشكالهم إل-١١٥  
  من أجل النفاق الذى فيهم- ألن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه مالك نور                   ب-أ
  آل ما سبق- لتشجيع أهل آورنثوس لهم                                             د-ج

 

  لماذا ذآر بولس الرسول عن نفسه انه مختل العقل؟-١١٦
  ألنه طلب مساعدة من أهل مكدونية لسد أحتياجاته-يدرب نفسه آما ينبغى على طاعة المسيح                ب ألنه لم -أ
  ألنه فضل نفسه عن الرسل الكذبة- ألنه لم يطلب مساعدة من أهل آورنثوس لسد أحتياجاته       د-ج

 



ة أنكسرت به السفينه؟ آم مرة جلد بولس الرسول وآم مرة ضرب بالعصى وآم مرة رجم وآم مر-١١٧  
٢،٢،٣،٥ -                    د٣،٢،٣،٥ -                           ج٣،١،٣،٥ -            ب٣،١،٥،٣ -أ  
 

  ما هى األخطار التى تعرض لها بولس الرسول؟-١١٨
ية وفى البحر أخطار فى البر- أخطار سيول ولصوص                                                     ب-أ  
  آل ما سبق- أخطار من جنسه                                                            د-ج

 

؟"فتخار سأفتخر بأمور ضعفىإن آان يجب األ" ماذا يقصد بولس الرسول بقوله -١١٩  
القدرة على القتال عدم - سقوطه فى خطية ما                                                     ب-أ  
  آل ما سبق- اآلالم واألتعاب                                                          د-ج

 

٩:٩ آيف نجى بولس الرسول من والى دمشق؟ راجع أيضًا أع -١٢٠  
  دلوه من السور- هرب من أمامه دون أن يراه                                        ب-أ
  أعطاه اهللا آالم حكمه أمام والى دمشق- األخوه وخبأوه                                                 د أخذه-ج

 

 األصحاح األثنى عشر:
 

  ما الذى يتحدث عنه بولس الرسول فى أول هذا األصحاح؟-١٢١
  الكنيسة آداب حضور- خدمة العطاء فى الكنيسة                                        ب-أ
  مناظر الرب وأعالناته- الرسل الكذبة                                                      د-ج

 

من هو األنسان الذى يعرفه بولس وأختطف إلى السماء الثالثة؟ -١٢٢  
   بولس الرسول نفسه-     د السيدة العذراء         - بطرس الرسول                    ج- يوحنا الحبيب                ب-أ
 

  لماذا سمح اهللا لبولس الرسول بشوآه فى جسده؟-١٢٣
  ليؤدبه على أخطائه قبل معرفة المسيح- لكى ال يرتفع بفرط األعالنات                                    ب-أ
كسب عطف الذين يكرز بينهم لكى ي- ألنه يستحق التأديب                                                د-ج  

 

آما ذآر بولس الرسول؟) اآلالم( آيف يستطيع األنسان أن يفتخر بضعفاته -١٢٤  
  األنسان الضعيف يكسب عطف الناس- ألن الجسد الضعيف هبه من اهللا                                 ب-أ
  الجسد الضعيف يستطيع أن يخدم المسيح أآثر- ألن قوه المسيح تتمجد فى الضعفات                           د-ج

 

  لماذا لم يرفع الرب هذه الشوآة عن بولس الرسول؟-١٢٥
  حتى تتجلى قوة المسيح فيه ويتمجد اهللا فى ضعفه- ألن اهللا يريد أن يؤدب الرسول                                  ب-أ
  آل ما سبق-             د لكى يفتخر الرسول بأنه قد تحمل اآلالم          -ج

 

  ما هى نظرة بولس الرسول للضعفات واألضطهادات والضيقات؟-١٢٦
  ليست ضرورية فى حياة األنسان- يجب أحتمالها ولو بتغصب                                      ب-أ
ألنها من أجل المسيح سبب سروره -ناجحًا                        د يقبلها األنسان لكى يكون خادمًا -ج  

 

  ما هى العالمات التى ذآرها القديس بولس والتىُ صنعت بينهم وتوضح رسوليته؟-١٢٧
  آيات وعجائب وقوات- أختطافه إلى السماء الثالثه                                    ب-أ
  لجسد منحها اهللا له شوآه فى ا- اآلالم التى عانى منها بالجسد                              د-ج

 

  عما سألهم الرسول لكى يسامحوه؟-١٢٨
  أنه حرم األخ الخاطئ- أنه لم يزورهم                                                 ب-أ
  لم يثقل عليهم بأن يسمح لهم فى معونته- ثقل عليهم فى خدمتة                                         د-ج

 

رة زار القديس بولس آورنثوس قبل آتابة هذه الرسالة؟ آم م-١٢٩  
  أربعة مرات- مرة واحدة                      د- ثالث مرات                     ج- مرتين                       ب-أ
 

  آيف بدد الرسول أى شك عند أهل آورنثوس بخصوص دوافعه ونياته؟-١٣٠
  أنه ال ينتظر أن يأخذ منهم شيئًا عند زيارته لهم-م متى جاء                     ب بأنه سوف ال يمثل ثقًال عليه-أ
  آل ما سبق- أنه آأب يطلب أن يقتنيهم آأوالد له ويطلب خالصهم األبدى                              د-ج

 

  آيف علل الرسول عدم حضوره إليهم وأرسال تيطس؟-١٣١
  حال غير ما يريده لم يرد أن يحضر ويجدهم فى-أ
  لم يرد ان يحضر ويجدهم غير تائبين ومصلحين للمواقف الخاطئة-ب



  لم يرد ان يحضر ويجدوه على غير ما يروه أى حازمًا حزينًا على ما هم عليه-ج
  آل ما سبق-د

 

  هات من هذا األصحاح آية تدل على أن باب التوبه مفتوح حتى للزناه؟-١٣٢
٢١ آية -                         د١٠ آية -                          ج٨ آية -    ب              ١٤ آية -أ  
 

 األصحاح الثالث عشر:
 

  ما الذى يؤآد عليه الرسول عند زيارة أهل آورنثوس للمرة الثالثة؟-١٣٣
طاه أنه ال يشفق على الخ- أن يعلن لهم رسوليته                                         ب-أ  
  أنه عاين مناظر الرب وأعالناته- أنه رسول مرسل من اهللا                                    د-ج

 

  ما هو األختبار الذى يردهم أن يمتحنوا أنفسهم به؟-١٣٤
  قدرتهم على أحتمال الضيقات- أختبار المحبة الحقيقى                                       ب-أ
  آل ما سبق-إليمان                                           د هل هم فى ا-ج

 

  لماذا يصلى الرسول إلى اهللا لكى ال يعملون شيئًا رديًا؟-١٣٥
  لكى يظهر الرسول بولس ومن معه مزآيين- لكى يصنعوا حسنًا ويكونوا أقوياء                         ب-أ
  آل ما سبق-ضون            د لكى ال يكون هو ومن معه آأنهم مرفو-ج

 

  ما سبب الفرح الذى يرجوه من هذا األصحاح؟-١٣٦
  حين يكون أهل آورنثوس أقوياء- آمالهم                                                                 ب-أ
  آل ما سبق- حين يكون هو ضعيف لكن أهل آورنثوس أقوياء            د-ج

 

ا يؤآد الرسول ضرورة آتابة هذه الرسالة قبل حضورة؟ لماذ-١٣٧  
  ليكون هذا دليل على عظته لهم-  ب     ليبرر موقفه أمام اهللا                                             -أ
  آل ما سبق-لكى ال يستعمل حزمًا حسب السلطان المعطى له من اهللا       د -ج

 

المعطى للرسول بولس من اهللا؟ ما هو الهدف من السلطان -١٣٨  
  العقاب- الحرمان                            د- الهدم                              ج- البنيان                      ب-أ
 

 

)أ(ما يناسب عمود ) ب(من خالل قراءتك لألصحاح الثانى والثالث أختر من عمود   
 

                                       )ب                            (                                                )        أ        (  
  فى ألواح قلب لحمية- خدمة الموت                                                                    أ-١
  يدل على غموض الناموس-                                 ب خدمة الروح                                   -٢
  فى الذين يخلصون- وجه موسى                                                                     ج-٣
  فى المسيح- البرقع                                                                            د-٤
  يقتل- رائحة موت لموت                                                             هـ-٥
  فى ألواح حجرية- رائحة حياه لحياه                                                               و-٦
  مجد أبدى غير زائل-            ز الحرف                                                               -٧
  فى الذين يخلصون والذين يهلكون- رسالة المسيح مكتوبة                                                          ح-٨
  يحيى - يبطل البرقع                                                                     ط-٩
  هناك حرية-                                                           ى حيث روح الرب  -١٠
  فى الذين يهلكون- رائحة المسيح الذآية                                                         ك-١١
  مجد وجه زائل- الروح                                                                          ل-١٢

 

 أذآر آية واحدة تحدثت عن آل مما يأتى مع ذآر الشاهد
 
  الثقة-١

 
  التعزية-٢

 
  األلم -٣



 
  الرجاء -٤

 
  الشكر-٥

 
  الصاله-٦

 
  الفخر-٧

 
  الحكمة-٨

 
  النعمة-٩

 
  الحزن-١٠

 
  الفرح -١١

 
  المحبة-١٢

 
  التسامح -١٣
  الطمع-١٤

 
  الراحة-١٥

 
  الرائحة-١٦

 
  

آليات اآلتية مع ذآر الشاهدأآمل ا  
 
____________________________________ ونحن مستوطنون فى الجسد ف-١  

 
________________________________________جل الجميع آى  وهو مات أل-٢  

 
________________________________________ ولسنا نجعل عثرة فى شئ لئال -٣  

 
____________________________________ة خطية ألجلنا ل جعل الذى لم يعرف خطي-٤  

 
___________________________________ آى يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم بل -٥  

 
_______________________________________________________ آمضلين ونحن -٦  

 
__________________________________________ ال تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين ألنه -٧  

 
____________________________________________________________ آما رحمنا ال -٨  

 
_______________________________________________ آما تكثر آالم المسيح فينا آذلك -٩  

 
_________________________________________________ أننا تثقلنا جدًا فوق الطاقة حتى -١٠  

 



__________________________________ ليس أننا آفاه من أنفسنا أن نفتكر شيئًا آأنه من أنفسنا بل -١١  
 

________________________فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح انه من أجلكم أفتقر وهو غنى لكى  -١٢  
 

__________________________________________________ هذا وأن من يزرع بالشح ف-١٣  
 

____________________________________________________ ومن يزرع بالبرآات ف -١٤  
 

________________________________________________________ أما من أفتخر ف-١٥  
 

__________________________________________ ألنه ليس من مدح نفسه هو المزآى بل -١٦  
 

_______________________________________________________ تكفيك نعمتى ألن -١٧  
 

__________________________________________________ ألنى حينما أنا ضعيف فحينئذ -١٨  
 

_____________________________________ حاملين فى الجسد آل حين أماته الرب يسوع لكى -١٩  
____________________________________________ لكن لنا هذا الكنز فى أوان خزفية ليكون -٢٠  

 
 

 أذآر آية واحدة تشرح آل معنى من المعانى التالية مع ذآر الشاهد
 
.الوقتية ال تقارن بالمجد األبدى أن الضيقات -١  

 
. الحرص الدائم على ان نكون مرضيين عند اهللا-٢  

 
.  مقارنه بين الحزن الذى حسب مشيئة اهللا وحزن العالم-٣   
 
.  العطاء يجب أن يكون بسخاء ال ببخل-٤  

 
. العطاء ليس عن أضطرار بل بسرور-٥  

 
. األنسان الذى يعطى المساآين بره يدوم إلى األبد-٦  

 
.  يجب إخضاع أفكارنا للمسيح-٧  

 
.ابهم الروحيين فى أتع مشارآة بولس الرسول ألوالده-٨  

 
. سرور بولس الرسول فى أنفاق نفسه من أجل أوالده المخدومين-٩  

 
. حزن بولس الرسول على الذين أخطأوا ولم يتوبوا-١٠  

 
. يجب على األنسان أن يمتحن إيمانه-١١  

 
 

أآمل اآليات التالية بكلمه مناسبه ثم أحذف حروفها من المربعات لتحصل على آلمة السر والتى توضح مضمون 
 الرسالة

 
الذى يقيم من ................. بل على ................... لكى ال نكون متكلين على .............  آان فى أنفسنا حكم -١

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



 
.................... ألننا ال نجهل ........................  لئال يطمع فينا -٢  

 
...................وفى الذين ......................... فى الذين ......................... الذآية .. .................. ألننا رائحة -٣  

 
...............هناك ......................  حيث روح -٤  

 
......................... آما رحمنا ال -٥  

 
.لرب يسوعا...........................  حاملين فى الجسد آل حين -٦  

 
 

 
 

 هـ
 

 ن ف ش ل أ م أ ت

 أ أ ل أ م و أ ت أ

 أ ل ى خ ل ص و ن أ

 أ ن ش ل خ د م ى ل

 ح ل ف ى هـ و س هـ م

 أ ر م س ط م أ ل و

 ل ت ى س ن أ أ ك ت

 ر ل خ هـ ى أ ن و ل

 ب أ ل ل هـ ح أ ن ل

 أ ف ك أ ر هـ د م هـ
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