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 آخر موعد إلستالم اإلجابات األحد ٢٣ يوليو ٢٠٠٩  
 تسلم اإلجابات لمكتبة الكنيسة



† 
 سفر مالخى

 
:ختر األجابة المناسبةأ  
 

 األصحاح األول:
متى آتب هذا السفر آما يرجح معظم الدارسين؟ -١  
زمن عزرا ونحميا بعد الرجوع من السبى وبناء الهيكل - ب                                                 أثناء سبى بابل -أ  
قبل سبى بابل - د                    فى أيام سليمان الملك وبناء الهيكل     -ج  

 
لماذا أحب الرب يعقوب وأبغض عيسو؟ -٢  
ألن يعقوب هو البكر - ألن عند اهللا محاباه                                              ب -أ  
من أجل عناد عيسو وأحتقاره وصايا الرب - ألن عيسو األبن األصغر                                     د -ج  

 
  ٢٥:٢٥؛ تكوين  ٢٥:٣٠هو آدوم؟ راجع تكوين من  -٣
المصريون - اآلشوريون                    د -البابليون                      ج - هو عيسو                     ب -أ  
 
؟١:٤اء آدوم آما جاء فى اآلية بن لماذا يهدم الرب -٤  
ألنهم لم ينزعوا الشر أوًال من وسطهم - ب           ظنوا أن أمر البناء يعتمد على أمكانياتهم      ألنهم  -أ  
آل ما سبق -لتشامخهم وتمسكهم بالشر                                         د -ج  

 
بماذا يتهم مالخى الكهنة فى هذا األصحاح؟ -٥  
مام بالشعبعدم األهت -أحتقار أسم الرب                                                     ب -أ  
عدم تقديس يوم السبت -عدم تقديم الذبائح                                                    د -ج  

 
لماذا يعتقد أن هذا السفر آتب فى أيام عزرا ونحميا بعد بناء الهيكل؟ -٦  
مقبولة     ألن مالخى يحث الشعب على تقديم ذبيحة  -أ  
  ١٠:٣؛ ٩:٢مع عزرا١٦- ٢:١٠ألتفاق ما جاء فى مالخى  - ب
١٤-١٣:٤, ٣٩- ١٠:٣٢مع نحميا  ١٢-٣:٧ألتفاق ما جاء فى مالخى  -ج  
آل ما سبق - د  

 
لماذا يرفض الرب أن تكون الذبيحة من بين األعمى واألعرج والسقيم من الحيوانات؟ -٧  
ألن فى هذا أستهانه بالرب -أ  
ما لديهم آأنهم يقدمون من فضالتهم للرب عوض عن أن يقدموا أفضل - ب  
آل ما سبق - تحث على هذا             د ٢٢-١٥:٢١فى تثنية ألن الوصية  -ج  

 
١:١١" ألن أسمى عظيم بين األمم قال رب الجنود, وفى آل مكان يقرب ألسمى بخور وتقدمة طاهرة " -٨  
هذه نبوه عن أن اليهود سوف يبنون مذابح للرب فى آل مكان -أ  
يقدمها اليهود أثناء سبى بابلنبوه عن التقدمة التى سوف  - ب  
نبوه عن بخور األمم غير المؤمنين -ج  
نبوه عن آنيسة العهد الجديد ودخول األمم فى اإليمان - د  

 
ما األتهام اآلخر الموجة للكهنه فى هذه اآلية؟ ١:١٣" وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه قال رب الجنود" -٩  
يقدمون للرب بروح التذمر - ة ثقيلة                               بتقديم الذبائح مهمالشعور بأن مهمة  -أ  
آل ما سبق - تتحول إلى ثقل وملل         د) التقدمة النجسة(العبادة غير الطاهره  -ج  

 
لماذا لعن الرب الذى يوجد فى قطيعه ذآرًا وينذر ويذبح للرب ذبيحة معيبة؟ - ١٠  
ادة للربألن فى هذا أستخفاف وأستهانه بالعب -أ  



ألنه بينما هم يملكون أفضل القطعان يقدمون للرب أسوأ ما لديهم - ب  
آل ما سبق - ألنه يجب أن نقدم للرب أفخر ما لدينا                                     د -ج  

 

 األصحاح الثانى:
لماذا لعن الرب الكهنه عوض أن يبارآهم؟ - ١١  
لعدم أشفاقهم على الرعية - الرب                             ب ألن خدمتهم للرب ليست من القلب لمجد -أ  
لعدم تقديم الذبائح - لمحبتهم للمال                                                                   د -ج  

 
؟ًاعهدمع من قطع الرب  - ١٢  
مع مالخى -مع عزرا                       د -ج     مع الوى                   - مع نحميا                        ب -أ  
 

لماذا قطع الرب هذا العهد؟ - ١٣  
ليستعبد الشعب له -ليؤدب شعب الوى           د -للحياه والسالم            ج - ب     على خطبتهم   ليؤدب الكهنة  -أ  
 

ى فم مالخى؟ما هى الصورة التى يجب أن يكون عليها الكاهن آما تكلم الرب عل - ١٤  
أن يقدم الذبائح - أن يكون مجامًال للشعب                                                         ب -أ  
آل ما سبق - يتكلم حسب شريعة الحق وال يتكلم باألثم                                    د -ج  

 
؟لتمسك بالشريعةلماذا يؤآد اهللا ان الكاهن يجب أن يتحلى بالمعرفة وا - ١٥  
ألجل خالص نفسه - ألن الشعب محتاج إلى المعرفة                                             ب -أ  
ألن شريعة الرب بال عيب - ألنه رسول رب الجنود                                                      د -ج  

 
آيف أفسد الكهنة عهد اهللا مع الوى؟ - ١٦  
المحاباة فى الشريعة  - وا سبب عثرة لكثيرين بالشريعة                                         بآان -أ  
آل ما سبق - عدم حفظ طرق الرب                                                        د -ج  

 
لماذا يستنكر مالخى من الشعب الغدر بإخوتهم؟ - ١٧  
آل ما سبق - ألن خالقنا هو إله واحد           د -ألن لنا أب واحد                 ج - ب         ا إله واحد        ألن لن -أ  
 

آيف نجس يهوذا قدس الرب؟ - ١٨  
بالزواج من وثنيات -بعدم دفع العشور             د -بعدم تقديم الذبيحة               ج -ب     بتدنيس الهيكل         -أ  
 

لذى يتزوج من وثنيات؟ما هو عقاب ا - ١٩  
)شعب اهللا(يقطع الرجل المتزوج بوثنية من خيام يعقوب  -أ  
يقطع الكاهن الذى يقدم تقدمة الرب ويفعل هذا الخطأ - ب  
آل ما سبق - من يفعل هذا                                            د‘ ال تقبل التقدمة من -ج  

 
إن اهللا ال يسمح بالطالق لكل سبب؟) فى العهد القديم(آيف يوضح مالخى  - ٢٠  
أن من طلق أمرأته وتزوج بغيرها فهو يغدر بها - بقولة أن الرب يكره الطالق                                         ب -أ  
آل ما سبق - بقولة أن الرب خلق حواء واحده آلدم طالبًا زرع اهللا           د -ج  

 
آيف أتعب الشعب الرب؟ - ٢١  
عدم التمييز ، فهم يحسبون الشر عمًال صالحًا - ب        شر فهو صالح فى عينى الرب       لهم أن من يفعل البقو -أ  
آل ما سبق - أعتقادهم أنهم مهما فعلوا فهم موضع سرور الرب                 د -ج  

 
  ٢:١٧.........." أين إله العدل"فى قولهم  - ٢٢
قول مقبول من الرب - ب                                        تعبير طبيعى عن شعورهم         -أ  
آل ما سبق - إدانه للرب نفسه                                                            د -ج  

 
 
 



 األصحاح الثالث:
  ٣:١" هأنذا أرسل مالآى فيهيئ الطريق أمامى"فى قوله  - ٢٣
يهيئ الطريق قبل مجئ السيد المسيح نبوه عن يوحنا المعمدان الذى -أ  
الذى يهيئ الطريق قبل مجئ السيد المسيح نبوه عن يوحنا الحبيب - ب  
نبوه عن موسى النبى الذى تنبأ عن مجئ السيد المسيح -ج  
نبوه عن أبراهيم الذى أتى قبل السيد المسيح - د  

 
  ٣:٢" يأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه"فى قوله  - ٢٤
أشارة أنه رغم أن النبوات تؤآد ميالد السيد المسيح فى بيت لحم إال أن مجيئه أعتبر مفاجئ بالنسبة لليهود -أ  
ه الثانى سيأتى فى وقت ال يتوقعه الكثيرين رغم وضوح النبواتأن السيد المسيح فى ظهور - ب  
رفةأن السيد المسيح دخل الهيكل اآثر من مرة وطهره من باعة الحمام والصيا -ج  
آل ما سبق - د  

 
لماذا ال يستطيع الناس أحتمال مجئ الرب يسوع؟ - ٢٥  
ألنه آان ذو سلطان ترتعد منه القيادات اليهودية عندما جاء بالجسد -أ  
سوف يرتعد منه األشرار فى مجيئه الثانى ليدين - ب  
آل ما سبق - ألنه يأتى مثل نار أتون مطهر                                              د -ج  

 
آيف أمكننا األستفادة من مجئ الرب يسوع بالجسد؟ - ٢٦  
تقدمة بر للرب) الكهنة(أصبحت تقدمة بنى الوى  -ب           لجديد              قدس السيد المسيح آنيسة العهد ا -أ  
ل ما سبقآ - مرضية للرب                  د) تقدمة العهد الجديد(أصبحت تقدمة يهوذا وأورشليم  -ج  

 
آيف سلب الشعب أيام مالخى الرب؟ - ٢٧  
باإلمتناع عن خدمة الهيكل - بسرقة هيكل الرب                                                              ب -أ  
آل ما سبق - بعدم تقديم العشور للرب                                                      د -ج  

 
النتيجة المرتبة على سلبهم الرب؟ما هى  - ٢٨  
بيت الرب ىسلبوا األمة آلها إذ اليجد الفقراء نصيبًا لهم ف - ب                 م لعنة الرب                   حلت عليه -أ  
آل ما سبق - فقدت األمة الكثير من الخيرات بسبب هذه اللعنة                      د -ج  

 
يوجهها الرب للشعب فى هذا األصحاح؟ما هى النصيحة التى  - ٢٩  
أن ينادوا بصوم - أن ال يكفوا عن الصاله                                                   ب -أ  
آل ما سبق - ان يأتوا بجميع العشور إلى بيت الرب                                د -ج  

 
ن يدفع العشور؟التى وعد بها الرب م) العطايا(ما هى العطية  - ٣٠  
يرفع عنهم ضربات الحشرات المفسدة للحقول - ب                            بالبرآات                     يفيض عليهم  -أ  
آل ما سبق - د                          وأحترام آل األمم             ينالون تقدير -ج  

 
؟١٥-١٣يات من ما هو األتهام الذى وجهه الرب للشعب فى اآل - ٣١  
تجاسروا على الرب قائلين أنه ال منفعة من عبادة الرب - ب              فى العشور والتقدمات           سلبوا الرب -أ  
آل ما سبق - د       الرب بالصالة والصوم            لم يرجعوا إلى  -ج  

 
آيف قارن شعب اهللا أنفسهم بغيرهم من األمم؟ - ٣٢  
المستكبرون وفاعلوا الشر ينمون ويبنون  - عوا شيئًا من عبادة اهللا وحفظ شعائره                    بأنهم لم ينتف -أ  
آل ما سبق - الذين جربوا الرب نجوا من الشر                                     د -ج  

 
ما هو الشعور الحقيقى الذى يشعر به متقوا الرب؟ - ٣٣  
بأنهم غير مميزين عن األشرار - ب                                                 بثقل تنفيذ الوصية        -أ  
أنهم خاصة الرب المشفق عليهم آأبناء له - أنه ال فرق بين من يعبد الرب ومن ال يعبده                        د -ج  

 



 األصحاح الرابع:
......................يةفى هذه اآل ٤:١" يوم المتقد آالتنورفهوذا يأتى ال" - ٣٤  
نبوه عن مجئ الرب يسوع بالجسد ليحقق الخالص -ب                         ى بابل                        نبوه عن سب -أ  
نبوه عن الطوفان - د                             عن يوم الكفارة العظيم     نبوه  -ج  

 
لشر آالقش فى اليوم اآلتى؟لماذا يصير المستكبرين وفاعلى ا - ٣٥  
لرفضهم الخالص المقدم من السيد المسيح                -أ  
لتشامخهم بمعرفتهم وبرهم الحرفى فقاوموا السيد المسيح - ب  
آل ما سبق - األصرار على الشر حتى المجئ الثانى للرب يسوع                  د -ج  

 
٤:١" يبقى لهم أصًال وال فرعًا ويحرقهم اليوم اآلتى قال رب الجنود فال" - ٣٦  
تحقق هذا حرفيًا بأبادة الهيكل وخراب أورشليم                -أ  
يتحقق هذا فى صورة آاملة عند المجئ الثانى للسيد المسيح - ب  
آل ما سبق - يقصد أدانة األشرار عند المجئ الثانى                           د -ج  

 
ما الذى توضحه هذه اآلية؟ ٤:٢" تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها ولكم أيها المتقون أسمى" - ٣٧  
أشرق السيد المسيح على العالم فى مجيئه األول ليشفى آل نفس متعبه -أ  
يشرق بنوره وبهائه فى مجيئه الثانى ليهب خائفيه شرآة األمجاد األبدية - ب  
مجئ السيد المسيح آشمس تشرق على النفوس فتبدد ظلمتها -ج  
آل ما سبق - د  

 
٤:٥" هأنذا أرسل إليكم إيليا النبى قبل مجئ يوم الرب اليوم العظيم والمخوف" - ٣٨  
تحقق هذا بمجئ يوحنا المعمدان بروح إيليا قبل المجئ األول للسيد المسيح بالجسد -أ  
سوف يتحقق هذا بمجئ إيليا النبى بشخصه قبل المجئ الثانى للسيد المسيح - ب  
آل ما سبق - د                                       ١٣-١٧:١٠، مت ١١:٤جاء فى متيتفق هذا مع ما  -ج  

 

بما ) أ(صل آل أتهام فى العمود . ضد الشعب والكهنةوجه الرب على لسان مالخى ثمان أتهامات 
)ب(يوافقه من شاهد فى العمود   

)ب(                                                                                          )أ(               
٢:٨أحتقار الكهنة ألسم الرب                                                                                           -١  
٣:٧                       يقربون خبزًا نجسًا على مذبح الرب                                                       -٢  
١:٦أعثروا آثيرين بالشريعة وأفسدوا عهد اهللا                                                                       -٣  
١١: ٢الغدر وعمل رجاسة فى أسرائيل وفى أورشليم                                                                 -٤  
٣:١٣أتعبوا الرب بكالمهم                                                                                                 -٥  
١:٧من أيام أبائهم حادوا عن فرائض الرب ولم يحفظوها                                                          -٦  
٢:١٧والتقدمات                                                                                سلبوا الرب فى العشور  -٧  
٣:٨                                                                                           أقوالهم أشتدت على الرب -٨  
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