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رســالـة يــوحـنـا الـرسـول األولى
األصــحـاح األول:
 -١أى لـقـب من ھـذه األلـقــاب لـقـب به الـقـديـس يـوحـنــا الـرسـول؟
أ -الــرآى

ج -الـحـبـيـب

ب -الالھــوتـى

د -كـل مــا ســبـق

 -٢أى حــاسـة من الـحــواس اآلتـيـة أسـتـخـدمــھـا الـرســول يـوحــنـا لـيـعـبــر عـن شـھــادتــه للـسـيـد الـمـسـيـح؟
أ -الـسـمـع

ج -اللمـــس

ب -الـرؤيـة

د -كـل مــا ســبـق

 -٣مــاذا يـقـصـد الـرسـول يـوحـنـا بـقـولـه "أن الـحـيـاة ُأظـھـرت"؟
أ -قـبـل الـمـسـيـح كــان الـكـل مـحـكـوم عـلـيـھـم بـالـمـوت

ب -الـحـيـاة ھـى الـمـسـيـح

ج -لـم تـكـن الـحـيـاة األبـديـة مـتـعـارف عـلـيـھـا فى الـعـھـد الـقـديـم

د -كـل مــا ســبـق

 -٤مـا الـغـرض الذى من أجـلـه يـخـبـرنـا الـرسـول يـوحــنـا عـن الـمـسـيـح؟
أ -لـكـى نـعـرف عـن الـمـسـيـح

ب -لـنـتـحـقق أن الـمـسـيـحـيـة ھى الـديـانـة الـصـحـيـحـة

ج -لـكـى نـدافـع عـن الـمـسـيـحـيـة

د -لـكـى تـكـون لـنـا شـركـة مـع الـمـسـيـح

 -٥مـا الـمـقـصـود بـقـولـه "الذى كـان من الـبـدء"؟
أ -الـذى وجـد مـع بـدايــة الخـلـيــقـة

ب -الذى بـدأ بـتـجـســده

ج -األزلـى قـبـل الـدھــور

د -الذى بـدأ مـع بـدايــة الـعـھـد الـقـديــم

 -٦مـا ھـى نـوع الـشـركـة الـتى يـريـدنـا الـرســول يــوحــنــا أن نــشـتـرك فـيـھـا؟
ب -شــركـة فى تـكـالـيـف الـكـنـيـسـة

أ -شـركـة مـحـبـة مـع أخـوتـنـا

د -شـركـة مع اآلب واألبـن

ج -شـركــة فى حـل مـشـاكـل الـكـنـيـسـة
 -٧مـا ھـى نـتـيـجة الـشـركـة التى يـطـالـبـنـا بـھـا الـقـديـس يـوحـنـا؟
أ -حـيـاة ھـادئـة مـسـتـقـرة

ب -شـخـصـيـة مـتـكـامـلـة

ج -الـفـرح الـكــامـل

د -نـجـــاح فى الـحــيـاة الـعــمـلـيـة

 -٨مــا ھــو الـخــبـر الذى يـريــد الـقـديـس يـوحــنـا أن يـخـبـرنــا بـه؟
أ -أن ﷲ صــالـح
ج -أنـه رســول بـحــسـب مـشـيـئـة ﷲ

ب -أنـه الـرســول الـذى يـحـبـه يــسـوع
د -أن ﷲ نـــور

 -٩مــا ھـو الـدلـيـل على شـركـتـنـا مع ﷲ كـمـا جـاء فى األصـحـاح؟
أ -المـواظـبـة على الـصـاله

ب -عـنـدمــا نـســـلـك فى الـنـور
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د -أنـنـا نـدعـى مـســيـحـيـيـن

ج -الـمـواظـبـة على الـتـنـاول من األســرار الـمـقـدســة
 -١٠أذكــر كــيـف لـإلنــسـان أن يــضــلـل نــفــسـه؟
أ -إذا أخـطـأ

ب -عـنـدمـا ال يـسـلك فى الـنـور
د -كـل مــا ســبـق

ج -إن قـال أنـه لم يـفـعـل خـطـيـة
 -١١مـتى يـكـون األنـسـان كـاذبـا ً وال يـعـمـل الـحــق؟
أ -إن قــال أن له شــركـة مـع ﷲ وسـلـك فى الـنـور

ب -إن قــال أن له شــركـة مـع ﷲ وھـو يـحـب أخــاه

ج -إن قــال أن له شــركـة مـع ﷲ وسـلـك فى الـظـلـمـة

د -كـل مــا ســبـق

 -١٢كـيـف يـمـكـن لألنـســان الـخــاطئ أن يـتـطـھــر من الـخــطـيـة؟
أ -ببـره وتـقـواه
ج -إن قــال أنـه لـم يـفـعــل خـطـيـه

ب -بــدم يـســوع الـمـسـيـح
د -إن قــال أنـه يـســلك فى الـنــور

 -١٣فى أى حـــالـه من الـحــاالت اآلتـيـة يــحــسـب األنـسـان مــسـتـحـقـا ً لـدم الـمـســيـح ويـتـطـھــر من كـل إثـم؟
أ -إن قــال أنـه لـم يـخـطئ

ب -يـكـفـى أن يـعـتـرف بـالـمـســيح كـمـخـلـص

ج -عـنــدمـا يـحـب أخــاه

د -بـالتـوبـة واألعـتـراف بالـخـطـيـة

 -١٤كــيـف تـظـھـر أمـانـة ﷲ وعـدالـتـه كـمـا جــاء فى ھــذا األصـحــاح؟
أ -بـمـجــازة الـخــطـاه
ج -بـمـحـبـتـه للـصــديـقـيـن والـخــطـاه

ب -بـقــبــول األعــزار للخــطـاه
د -بـغــفـران الـخـطـايـا لـكـل من يـعـتـرف بـھـا

 -١٥مـتى نـوجــه الـكـذب q؟
أ -إن لم نـطـيـع وصــايـاه

ب -إن لـم نـحـب أخــوتـنـا

ج -إن قـلـنـا إننـا لـم نـخــطـئ

د -إن ســلـكـنـا فى الــظــلـمـة

األصـحــاح الـثـانـى:
 -١٦الـســيـد الـمــسـيـح شـفــيـع لـنـا عـنـد ﷲ اآلب للـتـكــفـيـر عـن خــطـايـانـا .مـا ھى حـدود ھـذه الـكـفـارة؟
أ -كـفـارة لـخـطـايـا الـرسـل واألنـبـيــاء فـقـط
ج -كـفــارة للـمـؤمـنـيـن فـقـط

ب -لـجـمـيع الـذيـن فى الـكـنـيـسـة فـقـط
د -كـفـارة لـخــطـايـا كـل الـعــالم أيـضا ً

 -١٧مـا ھــو الـفـرق بـيـن شــفــاعـة الـســيـد الـمـسـيـح وشـفــاعـة الـقـديـسـيـن؟
أ -شــفــاعـة الـســيـد الـمـسـيـح وشـفــاعـة الـقـديـسـيـن تـوسـلـيـة
ب -شــفــاعـة الـســيـد الـمـسـيـح وشـفــاعـة الـقـديـسـيـن كـفــاريــة
ج -شــفــاعـة الـســيـد الـمـسـيـح كــفـاريـة وشـفــاعـة الـقـديـسـيـن تـوســلـيـة
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د -شــفــاعـة الـســيـد الـمـسـيـح تـوسـليـة وشـفــاعـة الـقـديـسـيـن كفــاريـة
 -١٨كــيـف نـعـرف أنـنــا قـد عــرفـنــا الـمـســيـح؟
أ -بـالـقــراءة عــنـه

ب -عـنـدمــا نـنـظــر إلى صــورتـه

ج -إن حـفـظـنـا وصـايـاة

د -بـالـسـمـع عـنـه فى الـكـنـيـسـة

 -١٩كـيـف تـكـمـل مـحـبـة ﷲ فـيـنـا ونـعـرف أنـنـا فــيـه؟
أ -عـنـدمــا نــقـول أننـا نـحـبـه

ب -إن حـفـظـنـا الـوصــايـا الـعــشــر عـن ظــھـر قـلـب

ج -إن حـفـظـنـا كـلـمـتـه فـيـنـا

د -إن تـشــفـعـنــا بـالقـديــسـيـن

 -٢٠مــا ھــو الـدلـيـل على ثـبـاتـنــا فى ﷲ؟
أ -حــضــور الكــنـيـســـة بإنـتـظـــام

ب -الـســـلـوك كــمـا ســلـك الـســيـد الـمـســيــح

ج -الـمـــواظـبـة على الـصــاله

د -ممــارســة األصـــوام الـكـنـســيــة

 -٢١مــا ھـى الـوصـيـة الـجــديـدة الـتى يـخـبـرنـا بــھـا الــرسـول يــوحــنـا؟
أ -أنـه الـرسـول الـمـرسـل من ﷲ
ج -أن الـمــســيــحــيـة ھى الـديـانـة الـحـق

ب -أنـه حــبـيـب مـخــلـصـنـا الـصــالـح
د -أن الـظــلمــة قد مـضـت والـنـور الحـقـيـقى اآلن يـضئ

 -٢٢كــيـف وصـف الـرســول الـذى يـبـغـض أخــاه؟
أ -أنـه فى الـظــلـمـة
ج -ال يـعـلم إلى أيـن يـمـضى ألن الظــلمـة أعمـت عـيـنـاه

ب -يــســلـك فى الـظـلـمــة
د -كــل مــا ســبـق

 -٢٣مــا ھـى الـرســالة الـمـوجـھـه لألوالد؟
أ -أن خــطـايـاھـم قـد غـفـــرت من أجــل أسـمـه

ب -أنـھـم عــرفــوا الـذى من البـدء

ج -أنـھـم أقــويــاء وكــلمـة ﷲ ثــابـتـه فـيـھــم

د -كــل مــا ســبـق

 -٢٤مــا ھـى الـرســالـة الـمـوجـھـه لألحــداث؟
أ -أن خــطـايـاھـم قـد غـفـرت

ب -أنـھـم أقــويــاء وكــلمـة ﷲ ثــابـتـه فـيـھــم

ج -أن ﷲ نـــــور

د -كــل مــا ســبـق

 -٢٥مــا ھـى الـرســالـة الـمـوجــھـه لآلبــاء؟
أ -أنـھـم أقــويــاء وكــلمـة ﷲ ثــابـتـه فـيـھــم
ج -أن ال يـغـيـــظـوا أوالدھـم

ب -أنـھـم عــرفــوا الـذى من البـدء
د -كــل مــا ســبـق

 -٢٦لـمـاذا يـأمـرنـا الـرسـول بـعـدم مـحـبـة الـعــالـم؟
أ -ألن كـل مـا فى الـعــالـم شـھـوة الـجـسـد وشـھـوة الـعـيـون وتـعـظـم الـمـعـيـشـة
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ب -ألن الـعـالم يـمـضى وشـھـوتـه
ج -ألن من يـحـب الـعـالـم لـيـسـت فـيـه مـحـبـة ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

 -٢٧إن كــان العــالـم يـمـضى وشـھـوتـه ،فـمن يـسـتـطـيـع أن يـثـبـت إلى األبـد؟
أ -الـذى يـقـول أنـه يـحـب ﷲ

ب -الذى يـؤمن باq

ج -الـذى يـبـشــر بـالـمـسـيـح

د -الـذى يـصـنـع مــشــيـئــة ﷲ

 -٢٨أى من الـقـراءات الـكـنـسـيـة ُتـخـتـم بـھـذه األيـة "ال تـحـبـوا الـعـالـم وال األشـيـاء الـتى فى الـعـالـم ١٥:٢ "....؟
أ -األنـجـيـل

ب -األبـركـسـيـس

ج -الـكـاثـولـيـكــــون

د -الـبـولـس

 -٢٩بـمــاذا يـخـبــرنـا يـوحـنـا الـرســول عـــن الـســاعـة األخـــيــرة؟
أ -تـقـوم أمــة على أمــة
ج -يـأتـى أضـــداد لـلـمــــسـيـح كــثـيـريـن

ب -يـتـحـــول الـقـمـــر إلى ظـــلـمـة
د -الـشـمـس ال تـعـطى ضـــوءاً

 -٣٠من ھـم الذيـن خـرجــوا مـنـا ولـكـنـھـــم لـم يـكـونـوا مـنـا ألنـھـم لـو كـانـوا مــنـا لـبــقـوا مـعـنـا؟
أ -الـكــــذابـون
ج -الـذيـن يـنـكـــرون أن يــســـوع ھـــو الـمـــســـيـح

ب -أصـحـــاب الـبـــدع مـثــل آريـوس ونـسـطـــور
د -كــل مــا ســبـق

" -٣١كــل كــــذب لـيـس من الـحـق" فمن ھــو الـكـــــذاب؟
أ -الـذى يـنــــكـر اآلب واألبن

ب -الذى يـنـــكـر أن يـــســوع ھـــو الـمـــســـيـح

ج -ضــــــد الـمــــســيـح

د -كــل مــا ســبـق

 -٣٢أى من اآليــات اآلتـيـــة تـبـيـن خـــطـــورة األعـــتــراف با qاآلب فـقـط دون األبـن؟
أ -من يـنـكـــر األبـن لـيــس له اآلب أيـضــا ً ومن يـعــتـرف بـاألبـن فـله اآلب أيــضـا ً ٢٣:٢
ب -من أعـــتـرف أن يـســـوع ھـو إبـن ﷲ فـا qيـثـبـت فـيـه وھـو فى ﷲ ١٥:٤
ج -من له األبـن فـله حـــيـاة أبــديــــة ومن لـيـس لـه إبـن ﷲ فـلـيـــسـت لـه حــيـاة أبـــديــة ١٢:٥
د -كــل مــا ســبـق
 -٣٣مــا ھـو الـوعــــد الذى وعــدنــا بـه إن ثـبـتـنــــا فى اآلب واألبـــن؟
أ -أن نــكــــون ممـيــزيـن وال تـصــيــبـنـا أى تـجــــربـة
ج -أن نــرث أمــجـــاداً على األرض

ب -أن نـعـيــش فى ســــالم مـع كـل الـنـــاس
د -الـــحـــيــاة األبـــــديــة

 -٣٤مـا أھــمـيـــة الـمـســــحــة )الـروح الـقـدس( التى نـلـنـــاھـا من الـقـــدوس؟
أ -تـعـلــمـنـا كــل شـئ وال حـــاجــة أن يـــعـلمـنـا أحـــد
ج -تـغـــسـلـنـا من خــــطـايـانـا

ب -نـــدعى مـسـيـحـــييـــن
د -تـحــفـظـنـا من الـضـيـقـــات واألضـطـــھـــادات
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 -٣٥مـا ھـى صـفـــات ھـذه الـمـســـحـة الـمـقــــدســــة )الـروح الـقـدس(؟
أ -ثــابـتـة فـيـــنـا

ب -تـثـبـتـنــــا فى ﷲ واأليـــمــان الـصـحــيــح

ج -روح الـــحــــق

د -كــل مــا ســبـق

 -٣٦كــيـف يــكــون لـألنـســـان الـمـسـيـحى ثـقـة وال يـخـجــل من الـمـــســيـح عـنـــد مــجــيــئـه الـثـانـى كـما جـاء فى األصـحـاح؟
ب -بـالـحــرص على ممــارســـة كـل األصــــوام

أ -بـعـــمـل الـصـــالح

د -بـالـثـبــــــات فى الـمــــسـيـــح

ج -بـالـتـــصـدق على الـفـقـراء

 -٣٧بـمـــاذا وصـــف يــوحــنـا الـرســـول األنـــسـان الـذى يــصـنـع الـبـــر؟
أ -قـديـــس

ب -بــــــار

ج -صـــــالـح

د -مـولـود من ﷲ

األصـــــحـــاح الـثـــــالـث:
 -٣٨لـمــــاذا ال يـعـــــرفـــنـــا الــــعـــالـم؟
أ -ألنـنـا أوالد ﷲ

ب -ألن الــعــالـــم ال يـــعـــرف ﷲ
د -كــل مــا ســبـق

ج -ألن الـعـــالـم ال يـــعـــرف أوالد ﷲ
 -٣٩مـــا ھـى أعـــظـم عـــطـــيــة أعـــطـاھـا لـنـا ﷲ اآلب؟
أ -الـحــــيـاة الـمـمـلـوءة خـــــيــرات

ب -الـمـــواھــب الـجــــســديــة والــروحــيـــة

ج -أن نــدعـى أوالد ﷲ

د -الـصـــحــة الـبــــدنـيـــة والـنــفـــســـيــة

 -٤٠مــا ھـو الـرجــــاء الـذى عــنــدنــا كــأوالد q؟
أ -أنـنــــا ســنـــراه كـــمـا ھـو

ب -رجــاء أعـــطــانـا إمــكــانـيــة تـطـھـيـر ذواتـنـــا

ج -أنـنـــا ســـنـكـــون مــثــله

د -كــل مــا ســبـق

 -٤١من ھـو األنــســان الـذى ال يـخـــطـئ )ال يـعـيـش فى الـخــطــيـة(؟
ب -األنـســـــان الـمـســــيــحـى

أ -الـذى يـــســمـع عـن وصــايـا ﷲ

د -الـمــســيــحى الـذى يــثــبـــت فى الـمـــســـيـح

ج -األنـســــــان ذو الـضــــمـــيـر الـصـــالـح
 -٤٢مـا الـذى يـجــعـل األنـســان يـخـطـئ )يـعـيـش فى الـخـــطـيــة(؟

ب -لـو لـم يــبــصـر الـمــســيـح وال عـــرفـه

أ -إن لـم يـولـد من ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

ج -لـو لـم يـثــبـت فى الـمـــسـيــح

 -٤٣كــيــف نـخـتـبـر حــيـاة الـقــيــامــة مــع الـمــســيـح الـقــائـم من األمـــوات والـنــصــــرة على الـخـــطـيــة؟
أ -بـالـصــحـة الـبـــدنــيـــة

ب -بـطـــول عــمـر اإلنـــســـان

ج -بــالـتــقـدم الـعــلـمـى

د -عــنــدمــا نـحــب األخــــــوة
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 -٤٤لـمـاذا يـجـب عـلـيـنــا أن نـضـع نـفـوسـنـا ألجــل األخـــوة؟
أ -ألنــھـم عــزاء لـنـا

ب -ألنـنـا نـحـبـھـم من أجــل صالحـھـم

ج -طـمـعـا ً فى مــســـاعـدتــھـم لـنـا

د -تـشـبـھـا ً بـالـسـيـد الـمـسـيـح الذى وضـع نـفـسـه ألجـلـنـا

 -٤٥مــاذا يـقـول الـرسـول يـوحــنـا عـن األنـسـان الذى يـرى أخــاه مـحـتـاجـا ً ويـغــلـق أحــشــاءه عــنـه؟
ب -أنـه شــريـر وال يـبــالـى بأخــوتـه

أ -أنـه أنـانـى يـحـب نـفـســه

د -ألجــل ظــروف خـــارجـــة عــنـه

ج -أن له مـعـيـشــة الـعـالـم وال تـثـبـت مــحــبـة ﷲ فـيـه

 -٤٦كـيـف تـكــون مـحـبـتـنــا ألخــوتـنـا كــمـا يــطـالـبـنـا يـوحــنـا الـرســـول؟
أ -بـالـكــالم الـلـيـن

ج -بـالـكـالم وبـاللـسـان

ب -بـالـمـديـح والـشـكــر

د -بـالـعـمــل والــحــق

 -٤٧مــاذا نـفـعــل إن المـتـنـا قـلـــوبـنـا لـعــدم تـقــديــم الـحــب الـكــامــل ألخــوتـنـــا؟
ب -نـثـق با qأنـه مـھـمـا سـألـنـا نـنـال مـنـه

أ -نـثــق بأنــفــســنــا أنـنــا قـدمـنـا مـا يـجــب أن يــقـدم

د -ال نـبـالى بـقـلوبـنـا ألنـھـا أحـيانـا تـخـدعـنـا

ج -نـثـق بـا qأنـه يـتـفــھــم ظـــروفــنـا
 -٤٨مــا ھـى وصـيـة )وصـايـا( ﷲ الـتى تـجـعـلـنـا نـثـبـت فـيـه؟

ب -أن نـحـب بـعـضــنـا بـعـضـا ً

أ -أن نـؤمـن بإســـم إبـنـه يــســوع الـمــســيـح

د -كــل مــا ســبـق

ج -أن نـحـفـظ وصــايـاه
 -٤٩كـيـف نـعـرف أن ﷲ يـثبـت فـيـنــا؟

ب -من أقــــوال األبـــاء

أ -من الـكـتـب المــقــدســة

د -من الـروح الذى أعــطـــــانـا

ج -عـن طـــريــق أب األعـتــراف

األصــحــاح الـرابـــع:
 -٥٠لـمـــاذا يـســـألـنـا الــرســول أن نـمـتـحـن األرواح؟
أ -لـوجـــود أنـبـيـــاء كـذبـة فى الـعـــالـم

ب -لـوجـــود تــعــالـيـم مـتـنـوعــة مــحــرفـة

ج -لـنـمـيــــز الـروح الذى من ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

 -٥١كـيـف يـمــكـنـنـا أن نـمــيــز الـروح الـذى من ﷲ؟
أ -إن قــال عـن نـفــســه أنـه من ﷲ

ب -إن كـــان كـــالمـه جــذاب ومــقـنـع

ج -إن جـــــاء بـبـــعـض آيــــات من األنـجـيـل

د -إن إعـــتـرف بـيــســـوع الـمــســيـح أنـه جــــاء فى الـجـــســـد

 -٥٢كــيـف يـغـلـب أوالد ﷲ أوالد الــعــالـم؟
أ -بـثـقـتـھـم فى أنـفـســـھـم

ج -بـالـروح الذى فـيـھـــم

ب -بـالـصــوت الـعـالـى
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د -بـكــثـرة الـعــــدد

 -٥٣لــمـاذا يـسـمـع الـعــالـم ألوالد الـعــالـم وال يـسـمــعـون ألوالد ﷲ؟
أ -ألنـھـم من الـعــالـم ويـتـكـلـمـــون من الـعــالـم

ب -ألن من يـعــرف ﷲ يـســمـع ألوالد الـعــالـم

ج -ألن من لـيـس من ﷲ يـســمـع ألوالد ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

 -٥٤كـيـف نـعـــرف روح الـحـــق من روح الـضــــالل؟
أ -الـذيـن فــيـھـم روح الـضـــالل يـتـكــــلـمـون من الـعـــالـم

ب -الـعـــالـم يـسـمــع للـذيـن فـيـھـم روح الـضـــالل

ج -الـذيـن فـيـھــم روح الـضالل ال يـســمـعــون ألوالد ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

 -٥٥من ھـو الـمـضـل )الذى فـيـه روح ضــد الـمـســيــح(؟
أ -الـذى ال يـعـتــرف بـتـجـــسـد اآلب

ب -الـذى ال يـعـتــرف بـتـجـــسـد الـمــسـيـح
د -كــل مــا ســبـق

ج -الـذى ال يـعـتــرف بـتـجـــسـد الــــروح الـقــــدس

 -٥٦بــمـاذا يــصـفــنــا الــقـــديـس يــوحـــنــا أنـه إن أحــبـبـنـــا بـعـــضــنـا بـعـضــاً؟
ب -أنـنـا إنـــاس مــســالـمـيـن

أ -أنـنـا أنــاس مــحـبـيـن
ج -أنـنـا نـعـــرف ﷲ ومــولــودون مــنـه

د -كــل مــا ســبـق

 -٥٧لمــاذا يـجـــب عــلــيــنــا أن نــحـب بـعــضــنــا بــعـضــاً؟
ب -لـيــســـود الــســالم بـيـــن الـنـاس

أ -ألحــتـيــاج كــل واحـــــد لآلخـــر
ج -ألن الـمـــحــبـة غـــريـــزة طــبــيـــعــيــة

د -ألن ﷲ مـــحـــبـة

 -٥٨مـــا ھـو أعــظـم أعــالن لـحـب ﷲ لـنــا؟
أ -أن يـشـــرف شــمــســه على الـعـــالـم

ب -أرســل إبـنــه الـوحــيـد إلى الـعـــالـم لكى نـحـيــا به

ج -أعـــطــانـا الـوصـــايـا لـنـحــيــا بــھـا

د -أرســـل لـنـــا األنـبـيــــاء ويــحــيــطـنــا بـمــالئـكـتـه

 -٥٩مـا ھــو الـحـب الـحــقـيـقـى الذى يـوضــحـه يـوحــنـا الـرســول بـقــولـه "فى ھـــذا ھـى الـمــحــبـة"  ٢١:٤؟
ب -أنـنـــا نـحـب األخــوة كــمـا أحـبــنــا المـــسـيـح

أ -أنــنــا نـحــن أحــبـبـنـــا ﷲ

د -كــل مــا ســبـق

ج -أن ﷲ أحـبـنـا وأرســل إبـنـه كــفــارة عـن خـــطــايـانـا

 -٦٠لـمـــاذا أرسـل ﷲ إبـنـه الـوحـيــد إلى الـعــالـم )تـجـــسـد الـسـيـد الـمـسـيـح(؟
أ -من أجــل مـحـبــة ﷲ لـنـا

ج -لـكـى نـحـيـا بـه

ب -كـفــارة لـخـطــايـانـا

 -٦١لـمــاذا يـنـبـغى أن نـحـب بـعــضـنـا بـعـضـاً؟
أ -دلـيـل على مـحـبـتـنــا  qالذى ال نــراه
ج -لـيـثـبـت ﷲ فـيــنـا

ب -ألجــل عـظــم مـحـبـة ﷲ لـنـا
د -كــل مــا ســبـق
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د -كــل مــا ســبـق

 -٦٢كـيـف تـكـــون لـنـا ثـقـة فى يـــوم الـديـن؟
أ -بــكـثــرة الصــالة والـقــراءة فى الـكـتـب الـمـقــدســة
ب -عـنـدمـا نـكـمـل فى الـمـحـبـة كـمـا كـان الـمـسـيـح فى ھـذا العـــالـم
ج -ألنـنــــا نــدعـى مـســيـحــيـن

د -كــل مــا ســبـق

 -٦٣كـيـف ’يـنــتــزع الخـــوف عن األنــســـان المــسـيـحـى؟
أ -بـاألقــتـــداء بـالـقـديـسـيـن

ب -بالتـمــسـك بـوصــايـا األنـجــيــل

ج -بـالـمـحــبـة الـكـــامــلـة

د -عـــدم األنـشـــغـال بـالـضــيـقـات الـمـحــيــطـة

 -٦٤لـمـــاذا نـحــــــب ﷲ؟
أ -من أجــل عــطــايـاه
ج -من أجـــل نـصــــرتـنـا غلى أعــــدائـنــا

ب -ألنـه مـيـزنـا عـن بــاقى الـبـشــــــر
د -ألنــه ھـو أحـــبـــنــا أوالً

 -٦٥على من أطــلق الـرســــول يــوحـــنــا لـقـب "كـــاذب" فى ھــذا األصــحـاح؟
أ -من يــكـذب على الـنـــاس
ج -الـذى يــدعى أنــه يــحـب ﷲ ويـبـغــض أخــــاه

ب -من يـكـذب على الــروح الـقــدس
د -كــل مــا ســبـق

األصــحــاح الـخـــامـس:
 -٦٦من ھــو الـمـــولــود من ﷲ؟
أ -الـذى يــؤمـن بــوجــود ﷲ
ج -الـذى يـؤمــن أن يــســوع ھـو الـمــســيـح

ب -الـذى يــؤمـن بأزلــــيــة ﷲ
د -كــل مــا ســبـق

 -٦٧لـمـــاذا وصــــايـا ﷲ لـيــســــت ثــقــيـــلـة؟
أ -ألن ﷲ ال يـعــطــيـنـــا وصـــايـا أكـــثــر من إحـتـــمـلـنـا
ج -ألن مــعـظـم الـنـاس ســلـكــوا فى تـنـفـــيـذ ھـــذه الـوصـــايـا

ب -ألن الـوصـــايـا فى حـقـيـقـتـــھـا يـمــكـن تـــنـفـيـذھـــا
د -ألن كــل من ولــــد من ﷲ يــــغـلـب الـعـــــالـم

 -٦٨كـيـف نـعـرف أنـنــــا نـحـــب أوالد ﷲ؟
أ -أن أحــبـبـنـــا ﷲ وحــفـظـــنـا وصـــايـاه ،ألن كــل من يــحـب الـوالــد يــحـب الـمـــولـود مــنـه
ب -عــنـدمــا يـســــود الـســــالم والـھــــدوء بـيـــن أوالد ﷲ
ج -بـالمــشـــاركــة فى الـجــمــعــيــات الـخــيــريـــة

د -كــل مــا ســبـق

 -٦٩كـيـف نـعـــرف أنـنـــا نـحـب ﷲ؟
أ -إن قــلـنــا أنـنــا نـحـبـه
ج -إن حــفــظــنــا وصـــايــاه

ب -إن لـم نـضـــر أحـــد
د -بــكـــثــرة الـصـــوم والـــصــــالة
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 -٧٠من ھـم الـثــالثــة الذيـن يــشــھـدون فى الـســـمــاء؟
ب -الـكــلـمـة والـدم والـمـــاء

أ -اآلب والـكـــلـمة والـدم

د -اآلب والـكــــلـمـة والـروح الـقــــــدس

ج -الـروح الـقـــدس والـكـــلـمـة والـمــــاء
 -٧١من ھـم الـثـــالثـة الـذيـن يــشـــھــدون فى األرض؟
أ -األبـن والـــدم والـمــــاء

ب -الـروح الـقـــــدس والـكـــــلـمـــة والــمـــــاء

ج -الــروح والــمـاء والــدم

د -الـمـــاء والـدم والــــكـلــمـة

 -٧٢مــا ھـو الـفـــرق بـيـن الـثـالثـــــة الـذى يــشـــھـدون فى الـســـمـاء والـثـالثــة الذيـن يـشـھــدون فى األرض؟
أ -الـذيـن فى الــســمــاء ھـم فى الـواحــد والـذيـن على األرض ھــم واحــــد
ب -الـذيـن فى الـســــــمـاء ھـــم واحـــد والـــذيــن على األرض ھــم فى الــــواحــــد
ج -الـذيــن فى الـســـمـاء ھـم واحــــد والـذيـن على األرض ثالثــة
د -الـذيـن فى الـســـمــاء ھـم ثــــالثــة والـذيــن على األرض ھـم واحـــد
 -٧٣مـــــاذا يـــقـــصــد يــوحــنــا الــرســـول بــقــوله "والـذيـن يــشــھــدون فى األرض ھـم ثـالثـة الـروح والـمــاء والـدم والـثـالثـة فى
الــواحــد"؟
أ -يـشــــيـر إلى عــمـل الـروح الــقـــدس فى مــيــاة الـمـــعــمـوديـــة
ب -يـشــــيـر إلى عــمـل الـروح الــقـــدس فى تـحــــويـل الـخــمــر إلى دم فى ســــر األفــخـــارســتـيــــا
ج -يـشــــيـر إلى عــمـل الـروح الــقـــدس فى األســـــرار الـكـــنــســـيــــة على األرض
د -كــل مــا ســبـق
 -٧٤مـا ھـى شـــھـادة ﷲ الـتى شـــھــد بــھـا عـن إبـنـــه؟
أ -إن األبـن ولـــد من عـــذراء مـخـــطـــوبــة
ج -أن ﷲ أعــطــانـا حــيــاة أبــديــة وھـذه الحـيــاة فى إبـنـه

ب -إن األبـن يـدعـى إسـمـه عـمـانـوئـيـل أى ﷲ مـعـنـــا
د -أن ﷲ نــور ولـيـــس فـيـه ظــلـمــة الـبـتـة

 -٧٥كـيـف أوضـحـت ھــذه الـشـــھـادة أھــمــيـة اإليــمــان باألبـن فى الـخــالص؟
أ -أن من يـؤمـن بـا qلـه خـــالص
ج -كــل قـــاتــل نـفــس لـيـس لـه خــالص

ب -من يـؤمــن بـا qلـه حــيـاة أبـــديـــة
د -من ال يــؤمــن بإبـن ﷲ لـيــسـت له حــيـاة أبــديــة

 -٧٦أى من ھــذه اآليـــات تــوضـح أن من ال يــؤمـن بـيــســـوع الـمــســيـح إبـن ﷲ لـيــسـت له حــيــاة أبــديــة؟
أ١ -يـو٢١:٥

ب ١ -يـو ١٢،١١:٥

ج ١ -يـو١٩ :٥

د ١ -يـو ٣:٥

 -٧٧مــا ھــو شــرط إســتـجــابـة طــلـبـتـــنـا لـدى ﷲ؟
أ -اللجـــاجـة

ب -طـــول الـصـــالة

ج -أن تــكــون حـسـب مـشـيـئـتـه
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د -إمـتـزاج الـصالة بـالـصـوم

 -٧٨أعـطـى مـثـــاالً لـطــلـبـة حــسـب مـــشــيــئــة ﷲ؟
أ -الـصــحـة

ج -الـنـــجــاح

ب -الـمــــال

د -رجـــوع الــخــــاطـئ

 -٧٩من ھــو األنــســان الذى ال يـخـطئ)الـخـطـيـة ال تـوافـق طـبـيـعـتـه الـجـــديــدة(؟
ب -الـمـــولـود من ﷲ

أ -ذو األخـــالق الـجـــيــدة

د -الـذى يــعــرف أن ﷲ خــــالـق الـســـمـاء واألرض

ج -من يــدرب نــفــســـه بـضـــمــيـر صـــالـح

 -٨٠كـــيـف نـسـتـطــــيـع كـــأوالد  qأن نـــعـرف الـحـــق)ﷲ(؟
ب -حــفـظ نــصــوص الـكــتــاب الـمــقـدس

أ -من الــقـــراءة الـمــتـكـررة فى الـكـتـب الـمــقـدســة

د -بالـبـصــيـرة الـتى أعــطـاھـــا لـنـا إبـن ﷲ بـالمــعـمــوديــة

ج -الـمـــواظـبـــة على حـــضـور األجـتــمـاعــات الـكـنـسـية

†
رســالـة يـوحــنـا الــرســول الـثــانــيـة
 -٨١كــيـف وصــف يــوحـنـا الـرســول مـحــبـتـه لـكـيـــريـة الـمـخــتـــارة وأوالدھــا؟
أ -شـــديـــدة

ب -بـالـحـــق

ج -حــقــيــقــة

د -بـاذلـة

 -٨٢مـــا ھـــو الــحـــق؟
أ -الــصــدق

ب -عــدم الـتــزيـيـف

ج -الـمــســيـح

د -الـحــقـيـقـــة

 -٨٣من الـذى يـســتـطــيـع أن يـحــب بـالــحـق؟
أ -الــودعـــاء

ب -جـمــيـع الـذيـن عــرفـوا الـحـق ج -الـمـتـســـامـحــيــن

د -جــمـيـع الـمــتــواضـعـيـن

 -٨٤مـا ھـو غــايـة الـمـحـبـة بـالـحــق؟
أ -أن يـثـبـت فـيـنـا ﷲ ويــكـون مـعـنــــا إلى األبــد

ب -الـمـــــديــح من الــنــاس

ج -الـحــــيـاة الـھــــادئـة الـمـــســتـقـــرة

د -تـقـــــضـى مــطـالـبـنــــا لـدى الـنـــاس

 -٨٥مـا ھـى الـوصــــيـة الـجــديـدة التتى كـــانـت عــنـدنـــــا مـنــذ الـبـــــدء؟
أ -الـوصـــايــا الـعـشــر

ب -أن يـحـب بـعـضـنـا بـعـضــا ً

ج -الـعـشـــور والـبـكــور

 -٨٦بـمــاذا يـنـصــحـنـا الـرســـول تـجـــاه الـمــضـل والـضـــد لـلـمــســيـح؟
أ -أن نـحـتــرس ونـنـظــر إلى أنـفـســـنــا لـئـال نـضـيـع مـا عـمـلـنـاه
ب -الـقـــراءة والـدراســة لـكـى نـسـتــطــيـع أن نـحــاجـج الـمـضـلــيـن
ج -نـجـتـــھـد لـكـى نـتـقــــارب فى الـتـفـــكــيـر مــعـا ً

د -كــل مــا ســبـق
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د -حـفـظ وصـيـة الـسـبـت

 -٨٧مـا الـذى نـفـھــــمـه من قـولـه "إن كــان أحــد يـأتـيـكــــم وال يـجـئ بـھـــذا الـتـعـلـيـم فال تـقـبـلـوه فى الـبـيـت وال تـقـــولوا لـه
ســــالم"؟
أ -بـالـرغـم من حــديـث يـوحـــنـا الـحـبـيـب عن الـمـحـبــة إال أنـه ال يـحـب كـل أحـــد
ب -يـنـصـحــنـا يـوحـنــا الـرســول بأن نـخــتـار من مـحـبـتـھـم
ج -حـزم يـوحــنـا الـرســـــول وحــرصـه تـجـــاه الـتــعـــــلـيـم الـغـــريـبـة
د -نـحـب فـقـط الـمـتـفـقـيـن مـعـنـــا فى الـرأى
 -٨٨أى من ھــذه اآليــات تـوضـح أھــمـيـة الـتـلـمـــذه والـتـقـلـيـد؟
أ ٢ -يـو٣ :

ج ٢ -يـو٦ :

ب ٢ -يـو١٢ :

د ٢ -يـو٨ :

†
رســـالـة يـوحــنـا الـثـالـثـــــة
 -٨٩إلى من كـتـبـت ھــذه الـرســـالـة؟
أ -يـوحـنـــا

ب -غـــايـس

ج -كـــيـريــة

د -ديــوتـريـفـس

 -٩٠مـا الـنـجــاح الـذى تـمـنــــاه يـوحــنـا الـرســـول لـغـــايـس ؟
أ -نـجـــاح روحـى

ب -نـجــــاح نـفــسى

ج -نـجـــــاح جـــسـدى

د -نـجـــاح فى كـل شـئ

 -٩١مــا الـنـجـــاح الـذى حــقـقـه غــايـس بـالفــعــــل؟
أ -نـجـــاح روحـى

ب -نـجــــاح نـفــسى

ج -نـجـــــاح جـــسـدى

د -نـجـــاح فى كـل شـئ

 -٩٢مــاھــو الـســبـب الـذى جـــــعـل الـقــديــس يـــوحــنـــا يــفـــرح فــــــرح عـــظـــيـم بأوالده؟
أ -ألنـھـم يـبـــادلـــونـه الـمـحــبـة
ج -ألنــھـــم يـــســـلـكـــون بـالــحــق

ب -ألنـــھــم مـخــــلـصـــون لـه
د -ألنــــھـــم تـوســـعـــوا فى بــنـــاء الـكـــنـائــس

 -٩٣لـقـد مـــدح الـقـديــس يـــوحــنـا غــايـس ألجــــل مــحـبـتـــه للـكــنـيـــســة .مـا ھـو الـعــمـل )األعـمــال( الذى بــــرھــن على
مـحـبـة غـــــايـس للـكـنـيــــسـة؟
أ -ســــلـوكـــه بأمــانـة فى الــخـــدمــة
ج -تـشـــيــع األخـــوة والـغــــربـــاء

ب -إضـــافـة األخــــوه الـخـــــدام والـغـــــربــاء
د -كــل مــا ســبـق

" -٩٤فـنـحــن يـنـبـغـى لـنــا أن نــقــبـل مــــثـل ھـؤالء"  ٣يـو .٨:لــمـاذا يـحــثــنـا الــرســول أن نـــقــبـل خــــدام ﷲ ونـضـيـفـھــــم؟
أ -لـكـى نمـــدح من خــــدام ﷲ
ج -لـكـى نـضـــمن صـــلـواتـــھـم من أجـــلـنـــا

ب -لـكـى نـكـون عـــامـلـيـــن مـعـھـــم بـالـحـــق
د -لـكـى تـقــضى طــلـبـــاتـنـــا لـدى ﷲ
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 -٩٥مـا ھــو الـمــرض الـروحـى الـخــطــيـر الذى أصــاب ديـوتـريـفـــوس ويـمـكـن أن يـكــون سـبـبــا ً فى إعـــاقــة الـخـــدمـة؟
أ -مــحـبـة الـمــال

ب -األھـمـال فى الـخـدمـة

ج -مــحــبة الـمـــركـز األول

د -الـجـمـع بيـن أكـثـر من خـدمـة

 -٩٦مـا ھــو الـخـــطـأ )األخــطـــاء( الذى تـرتـب على الـخــطـأ الـســـابـق لـديـوتـريـفـوس؟
أ -ال يـقـبـل يـوحــنـا الـرســول ويـتـكـــلـم عـلـيــه بـأقـــوال خـــبـيـثـــة
ب -ال يـقـبـل األخــوه ويـمـنـع الـذيـن يــــريــدون
ج -يــطــرد األخــــوه من الـكـــنــيــسـة

د -كــل مــا ســبـق

 -٩٧كـيـــف تـسـتـشـــف حــــزم يـوحــــنـا الـرســــول رغـم أنـه يـتـصـــف بـالـمـحـــبـة؟
أ -حــــرم ديــوتـريـفــوس
ج -طــلب من غـــايـس أن يــحــرم ديــوتـريـفــوس

ب -يـنـوى أن يـذكـــر ديـوتـريــفـوس بأعـــمــالـه
د -مـنـع ديــوتـريـفـــوس من الـتـنــــاول

 -٩٨من الـذى )الـذيـن( يـشــــھــد لـديـمـتـريـــوس؟
أ -يـــوحـــنـا الـحـبـيـب
ج -الـحــــق يـشــــھــد لـه

ب -مـــشـــھـــود لـه من الـجـــمـيــع
د -كــل مــا ســبـق

من األصــحــاح الـثــالـث من الـرســــالـة األولـى إخـتــار من الـعـمـــود )ب( مـا يـنـــاسـب الـعــمــود )أ(
عـمــــود )ب(

عــمـــود )أ(
 -١من يـفـعـل الـخـطـيـة

أ -ال يـفـعـل الـخـطـيـة ألن زرعــه يـثـبـت فـيـه وال يـسـتـطـيـع أن يـخـطـئ

 -٢من يـفـعـل الـبــر

ب -فـلـيــس من ﷲ

 -٣كـل من ھـو مـولـود من ﷲ

ج -ألنـنـــا نـحـــب األخـــــوة

 -٤كـل من ال يـفـعـل الـبـر وال يـحـب أخـــاه

د -فــھـو بـــار كـمــا ذاك بـــار

 -٥الـخــبـر الـذى سـمـعـنـــاه من الـبـــدء

ھـ -أن يـحــب بـعــضـنــا بـعـضـا ً

 -٦لـمــاذا ذبـح قــايـيـن أخــاه

و -فـھـو من إبـلـيـس ألن إبـلـيـس من الـبـــدء يــخــطـئ

 -٧كــل من يـثـبــت فـيــه

ز -ال يـخـــطـئ

 -٨كــل من يـخـــطـئ

ح -لـم يـبـصـــره وال عـــرفـه

 -٩قـد إنـتـقـــلـنـا من الـمـوت إلى الـحـيـاة

ط -ألن أعـمـاله كـانـت شـريـرة وأعـمـال أخـيـه بـارة

 -١٠كـل من ال يـحـب أخـــاه

ى -فـھـو قــاتـل نـفـس

 -١١كـل من يـبـغـض أخــاه

ك -لـيـس لـه حـيــاة أبـديـة ثــابـتـة فـيـه

 -١٢كـل قــاتـل نـفـس

ل -يـبــقــى فى الـمـــــوت
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يـتـســـم إســـلـوب يـوحــنـا الـحـبـيـب فى رســـائـله بإسـتــعـــــمـال الـكـــلـمـــــات الـمـضــــادة لـبـعـضــھـا لـيـؤكــد لـلـقـــارئ أنـه لـيـس
ھــنــاك طــــريـق وســـط يـؤدى إلى الـمـــلــكــوت.

أعـطـى لـكـل كـــلـمــة من الـكـــلـمـــات اآلتـيــــة مـا يـضـــادھــا مــع ذكـــر الـــشـــاھـــد:
 -١الـنــــور
 -٢الـحـــيـاة
 -٣الـخــيـر
 -٤يـحــب
 -٥الـحــق

 -٦الـبـــر
 -٧أوالد ﷲ
 -٨أعــمـال بــارة
 -٩روح الـحــق
 -١٠خـطـيـة لـيـسـت لـلـمـــــوت
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