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† 
زآريا سفر  

 
:أقرأ األسئلة اآلتية وأختر األجابة الصحيحة  

 
 األصحاح األول:

 

آيف آانت آلمة الرب لزآريا بن برخيا بخصوص شعب أسرائيل؟ -١  
بغضب الرب على آبائهم  - بالسالم لهم                                                         ب -أ  
بالتهديد -د                             بفرح الرب بالرجوع                - ج  

 

ماهو قصد اهللا من قوله لزآريا؟ -٢  
التأديب  -األحباط                          د - ج  التهديد                         - التوبه                       ب -أ  
 

فى هذا األصحاح؟ )رب الجنود(ـ آم مرة دعى اهللا ب -٣  
ثمانية  -ثالثة                             د - ج  سبعة                            - خمسة                      ب -أ  
 

؟"رب الجنود"لماذا أستخدم الرب لقب  -٤  
ليبين دور الشعب  - ب   ليعلن مسئوليته                                                 -أ  
آل ما سبق -د                                  من المقاومين لكى ال يخافوا - ج  

 

ما السبب فى النتيجة التى وصل إليها أباؤهم؟ -٥  
أللتصاقهم بالشر - ب                                           آتأديب من قبل الرب -أ  
آل ما سبق -عية للخطية                                          دآثمرة طبي - ج  

 

عنى السابق من هذا األصحاح؟أذآر اآلية التى توضح الم -٦  
    ٦آيه  -د                          ١٦آيه  - ج                           ١٣آيه  - ب                    ١٥آيه  -أ
 

فى أى وقت آانت الرؤيا التى رآها زآريا النبى والكاهن؟ -٧  
فى الفجر -وقت الظهر                   د - فى الليل                          ج - فى النهار                 ب -أ  
 

ما هو لون الفرس الذى آان الرجل راآبًا عليه؟ -٨  
أشهب  -أحمر                            د - أشقر                             ج - أخضر                    ب -أ  
 

؟)٣-٦٣:١أش (إلى ماذا يشير هذا اللون والذى يتفق مع نبوة أشعياء فى  -٩  
الدخول إلى أورشليم  -د                   الصعود        - القيامة                         ج - الصليب                   ب -أ  
 

؟١٠:١لماذا آان الرجل الراآب على الفرس فى الظل آما رآه زآريا مستعينًا بـ عب  -١٠  
ألنها خيال - ألنها نبوه لم تتحقق بعد                                    ب -أ  
ألنها تعبر عن ضيقه -د    ألن الجو آان حارًا                                     - ج  

 

؟ ١:١٤لماذا أرسل الرب هؤالء الخيل للجوالن فى األرض مستعينًا بـ عب  -١١  
ألفراز الحنطة من الزوان - زية المظلومين                                           بلتع -أ  
العتيدين أن يرثوا الخالصلخدمة  -لنزع الشر من األرض                                    د - ج  

 

؟١٢:٦ماذا تعنى ألوان الخيل المتنوعة مستعينًا بـ رومية -١٢  
إنتهاء العالم - أختالط الخير مع الشر                                     ب -أ  
الصليب والقيامة -المواهب السمائية                                          د - ج  

 

؟١:٣٣مستعينًا بـ أمثال  ١:١١" وإذا األرض آلها مستريحة وساآنة"من قوله  ما المقصود -١٣  
التمتع بسالم اهللا - الخمول والتراخى                                           ب -أ  
راحة من العمل -عدم المبااله                                                  د - ج  

 
 



؟٦:١٢أفسس ،  ٢:٢وأسرائيل وأورشليم مستعينًا بـ مزمور هذه القرون األربعة التى بددت يهوذاإلى ماذا تشير  -١٤  
)مملكة آشور وبابل ، ومملكة مادى وفارس ، ومملكة الكلدانيين ، ومملكة الرومان(الشعب الممالك التى أذلت  -أ  
وشهواتهجهات المسكونة األربع التى تشير إلى محبة العالم  - ب  
آل ما سبق -بليس من آل جانب                                 دحرب إ - ج  

 

من هم األربع صناع الذين جاءوا ليرعبوا ويطردوا هذه القرون األربعة؟ -١٥  
جهات المسكونة األربعة - األناجيل األربعة                                               ب -أ  
آل ما سبق -د                  األربعة حيوانات غير المتجسدة           - ج  

 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(آم عدد الرؤيا  -١٦  
أربعة -ثالثة                             د - أثنين                           ج - ب   واحده                     -أ  
 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(يا ما هى الرؤ -١٧  
رؤيا الخيل ورؤيا أورشليم السمائية - رؤيا الخيل ورؤيا التنين العظيم                           ب -أ  
رؤيا القرون األربعة ورؤيا التنين العظيم ورؤيا الخيل       - ج  
رؤيا القرون األربعة ورؤيا الخيل -د  

 

 األصحاح الثانى:
 

ما هى آلة القياس التى أراد الرجل أن يقيس بها أورشليم؟ -١٨  
ذراع القياس -عامود القياس                  د - حبل القياس                ج - مسطرة القياس             ب -أ  
 

فى أورشليم؟ما هى األبعاد التى أراد الرجل أن يقيسها  -١٩  
المحيط -العرض والطول              د - رتفاع والعمق          جاأل - ب                      األتساع -أ  
 

آيف يريد الرب أن يحصن أورشليم؟ -٢٠  
بأبواب مغلقة - بسور عال حصين                                            ب -أ  
السالحبالحراس حاملى  -بكونه سور نار حولها                                        د - ج  

 

ما الذى جعل أورشليم فى مجد عظيم؟ -٢١  
آثرة غناها - آثرة الناس والبهائم فيها                                      ب -أ  
الرب فى وسطها -طولها وعرضها                                              د - ج  

 

أيضًا عملية قياس المدينة المقدسة؟ها ما هى المواضع األخرى فى الكتاب المقدس التى ذآر في -٢٢  
آل ما سبق -د                 إلخ -٤٠:٣خر - ج                 ٢١:١٥رؤ - ب                    ١١:١رؤ  -أ  
 

لماذا آان أهتمام الرب بقياس المدينة والهيكل بدقة؟ -٢٣  
ليكون مطابقًا لبيته السماوى - آرمز لنا نحن هيكله وروحه الساآن فينا                    ب -أ  
آل ما سبق -لتكون بمقاييس روحيه تحمل سمات الساآن فيها          د - ج  

 

ما الذى يشير إلية قياس أورشليم عرضًا وطوًال؟ -٢٤  
الفلك -د  المذبح                           - الكنيسة                                ج - الصليب                         ب -أ  
 

وما المقصود بهذا؟) يايا(لماذا ينادى الرب شعبه  -٢٥  
آما لو آانوا مجهولين لتمسكهم بأرض السبى - ألن الرب نسى أسمهم لبعدهم عنه                         ب -أ  
عدألن الرب لم يكن أعطاهم إسمًا ب -رفضهم                                           دألن الرب  - ج  

 

ما هى أرض الشمال التى طلب الرب أن يهربوا منها؟ -٢٦  
أورشليم -بابل                                 د -سدوم وعمورة                     ج - نينوى                       ب -أ  
 

ما زال الرب يطلب منا الهروب ومن ماذا؟هل فى عهد النعمة  -٢٧  
آل ما سبق -من الناس                        د - من الضيقة                           ج - ب      من الشر               -أ  
 

ما الذى تشير إليه الرياح األربعة التى سمح بها الرب لتفريقهم عن أورشليم؟ -٢٨  
  ٥:٥آو١األرواح الشريرة التى سمح بها الرب للتأديب آما جاء فى  -أ



الجسد التى تهز النفسمحبة العالم وشهوات  - ب  
التجارب والضيقات التى تجرف النفوس المبنية على الرمل - ج  
آل ما سبق -د  

 

؟١٠- ٨ما الذى يوضحه الرب فى اآليات من  -٢٩  
أن الرب يعاقب األمم الذين سبوا شعب اهللا -أ  
الذى أذل شعب اهللا) العدو(هى أيضًا أشارة للنصرة على الشيطان  - ب  
بالصليب إذ ردنا الرب من سبى الشيطان وآسر الشيطانتحقق هذا  - ج  
آل ما سبق -د  

 

ما هو سر الفرح فى صهيون آما فى حياة األنسان أيضًا؟ -٣٠  
نمو الشعب وإزدهاره - الغنى المادى الذى تحقق لهم بعد العودة من السبى             ب -أ  
بناء البيوت التى تهدمت من السبى -د       سكنى الرب فى وسط صهيون                              - ج  

 

ما الذى يجذب أممًا آثيرة ليكونوا شعبًا للرب؟ -٣١  
بهاء الرب وسكناه فى وسط أورشليم -أخالق شعب أسرائيل                                                ب -أ  
آل ما سبق -د      غنى شعب أسرائيل                                            - ج  

 

آم عدد الرؤى التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟ -٣٢  
اربعة -ثالثة                                د - أثنين                                ج - واحدة                       ب -أ  
 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(ما هى الرؤيا  -٣٣  
رؤيا قياس المدينة - راآب الفرس                                                  برؤيا  -أ  
رؤيا المرآبات -رؤيا هوشع والمنارة                                               د - ج  

 

 األصحاح الثالث:
 

من هو الكاهن العظيم الذى رآه زآريا النبى فى رؤياه؟ -٣٤  
صموئيل -يهوشع                            د -إيليا                                  ج - ب              يشوع           -أ  
 

أين تكمن العداوة الحقيقية آما نفهم من هذه الرؤيا؟ -٣٥  
بين يهوشع والشيطان - بين يهوشع وملك بابل                                           ب -أ  
بين إبليس واهللا -الشيطان والمالك                                          دبين  - ج  

 

.أذآر اآلية التى توضح المعنى السابق -٣٦  
  ٩آية  -د                                ٨آية  - ج                          ٢آية  -ب                           ٦آية  -أ
 

ب أورشليم؟لماذا أختار الر -٣٧  
من أجل برها - من أجل فضلها                                                     ب -أ  
ألنها ذاقت مرارة السبى -من أجل محبته لها                                                 د - ج  

 

يخلص؟ اهللا= إلى من يرمز يهوشع الكاهن العظيم والذى تفسير إسمه يهوخالص  -٣٨  
أليشع -يشوع                              د - السيد المسيح                    ج - مالك الرب                 ب -أ  
 

ما هى الحالة التى آانت عليها الثياب التى يلبسها يهوشع؟ -٣٩  
نظيفة -د                           قذرة      - ممزقة                           ج - فاخرة                        ب -أ  
 

ما الذى تشير إليه حالة الثياب هذه؟ -٤٠  
العظمة -الكسل                               د - األثم                             ج - الفقر                        ب -أ  
 

الخالص ويكسينا برداء البر؟من هو الوحيد الذى يستطيع أن ينزع عنا األثم ويلبسنا ثياب  -٤١  
القديسين -رئيس الكهنة                      د - السيد المسيح                    ج - المالك                     ب -أ  
 

ما الذى ترمز إلية الثياب المزخرفة؟ -٤٢  
خدع الشيطان -العالم                    دشهوات  - الكنيسة بمواهبها المتنوعة          ج - الترفة                ب -أ  



إليه خلع الثياب القذرة وإرتداء الثوب المزخرف والعمامة الطاهره؟ما الذى يشير  -٤٣  
المعمودية - خلع األنسان العتيق وتمتعنا باألنسان الجديد                 ب -أ  
آل ما سبق -د التاج الذى نكلل به فى الرب القدوس                         - ج  

 

نبوه عن السيد  ٩،٨......." هأنذا آتى بعبدى الغصن فهوذا الحجر الذى وضعه قدام يهوشع "آيف نفهم فى قوله  -٤٤
 المسيح؟

ألن السيد المسيح صار عبدًا بالتجسد -أ  
  ١١:١أش" وينبت غصن من أصولهيخرج قضيب من جذع يسى "آما قال أشعيا  - ب
" مبنيين على أساس الرسل واألنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه" ٢:٢٠آما جاء فى أفسس  - ج  
آل ما سبق -د  

 

متى أزال رب الجنود أثم األرض فى يوم واحد؟ -٤٥  
فى أيام نوح - فى يوم ميالده من العذراء مريم                               ب -أ  
  بحــــرق ســدوم وعمـــورة -د             فى يوم الصليب                                     - ج

 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(آم آانت عدد الرؤيا  -٤٦  
واحدة -ثالثة                                د - خمسة                            ج - أثنين                       ب -أ  
 

ها زآريا فى هذا األصحاح؟التى رآ) الرؤى(ما هى الرؤيا  -٤٧  
رؤيا الدرج ويهوشع الكاهن - رؤيا راآب الفرس األحمر                                     ب -أ  
رؤيا يهوشع الكاهن العظيم -قياس المدينة المقدسة                                           د - ج  

 

 األصحاح الرابع:
 

بواسطة المالك؟ ماذا رأى زآريا عندما أوقظ -٤٨  
منارة من فضة وذهب - بمنارة من ذهب وآوزها بجانبها                                 -أ  
سها وسبعة سرج عليها منارة ذهبية آوزها على رأ -منارة من ذهب وسبعة سرج عليها                            د - ج  

 

؟)٢٣-٣٧:١٧خر(سفر الخروج آيف تختلف هذه المنارة عن المنارة المذآورة فى  -٤٩  
ذهب وداخلها فضةاآلخرى خارجها  - اآلخرى يحيط بها زيتونتان                                      ب -أ  
هذه المنارة أآبر من األخرى -هذه المنارة يحيط بها زيتونتان                                 د - ج  

 

؟ارة الذهبيةإلى ماذا ترمز هذه المن -٥٠  
للكهنة -الشريعة                          د - ج)               ١:٢٠رؤ(للكنيسة  - لآلب واألبن               ب -أ  
 

لماذا أظهر الرب لزآريا هذه المنارة الذهبية فى رؤيا؟ -٥١  
ليذآره بالهيكل المنهدم والمنارة الذهبية بداخله                   -أ  
ن بناء الهيكل وعودة المنارة يمكن تحقيقهليحث فيه األمل بأ - ب  
ليشجع زآريا على بناء الهيكل وما يحويه من منارة ذهبية - ج  
آل ما سبق -د  

 

سهًال أمام زربابل  من الجــانب التـــاريخـى، مـــا هـــو هــــذا الجــــبـل العـــظـــيم الذى ســــوف يـصـــيــر -٥٢
 الوالى؟

المقاومة الخارجية والداخلية لبناء الهيكل - ب                                        نيات المادية  ضعف األمكا -أ  
عدم وجود بناؤن مهرة -د                                           تراخى الشعب فى البناء - ج  

 

ما هو هذا الجبل الذى سوف يصير سهًال؟ ،من الجانب الروحى -٥٣  
جبل المقطم - لزيتون                                                        بجبل ا -أ  
جبل صهيون -الصعاب فى الحياة الروحية                                     د - ج  

 

إلى ماذا يشير الزيتونتان اللتان عن يمين ويسار الكوز؟ -٥٤  
زربابل ويهوشع إبنا الزيت - ب                   زربابل الوالى ويهوشع الكاهن                -أ  
آل ما سبق -زربابل ويهوشع ألنهما ممسوحتان بالزيت                   د - ج  



إلى ماذا يشير حجر الزاوية؟ -٥٥  
السيد المسيح -د           زآريا                       - يشوع                             ج - زربابل                    ب -أ  
 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(آم آانت عدد الرؤيا  -٥٦  
خمسة -د             ثالثة                      - أثنين                               ج - واحدة                     ب -أ  
 

ألصحاح؟التى رآها زآريا فى هذا ا) الرؤى(ما هى الرؤيا  -٥٧  
المنارة الذهبية - قياس المدينة المقدسة                                            ب -أ  
األربعة قرون والفرس والخيل -الدرج والمرآبات                                               د - ج  

 

 األصحاح الخامس:
 

والتى بسببها جاءت اللعنه؟التى رآز عليها المالك ) الخطايا(ما هى الخطية  -٥٨  
السارق والقاتل -السارق والحالف                     د - الزانى والسارق               ج - الزانى والقاتل            ب -أ  
 

الطائر؟) السفر(إلى ماذا يشير الدرج  -٥٩  
نسان تؤثر على األرض آلهاخطية األ - اللعنة الخارجة على األرض آلها                              ب -أ  
آل ما سبق -ألن هذه اللعنة طائرة فهى تسدد سكان األرض             د - ج  

 

لماذا ذآر الرب القَسم الباطل والسرقة فقط آخطايا مسببه لللعنه؟ -٦٠  
ألن القسم الباطل موجه إلى اهللا والسرقة موجهه إلى أخوتنا -أ  
واألخوةآأن فى الخطيتين إنتهاك لحق اهللا  - ب  
آل ما سبق -آأن الخطيتين تشمالن آسر الناموس آله                    د - ج  

 

فتدخل بيت السارق وبيت الحالف بإسمى زورًا وتبيت فى وسط بيته وتفنيه مع خشبه "ما المقصود من اآلية  -٦١
  ٤؟ آيه "وحجارته

أن المخطئ ينال الثمر الطبيعى لعمله - ب    اللعنه تصيب بيت الخاطئ                                    -أ  
آل ما سبق -اللعنه تحطم بيت الخاطئ                                        د - ج  

 

إلى ماذا يشير الرصاص؟ -٦٢  
قوة اإليمان  -ب)                          ١٥:١٠خر(الخطية التى تثقل النفس  -أ  
ثقل الهموم -د                                        الرجاء                        - ج  

 

ماذا يعنى بإن وزنة الرصاص رفعت؟ -٦٣  
أن الخطية فضحت أمام الجميع - أن الخطية ال تختبئ                                                ب -أ  
آل ما سبق -دأن الخطية البد أن تفوح رائحتها                                 - ج  

 

لماذا طرح ثقل الرصاص على فم المرأة؟ -٦٤  
ليطهر فمها  - ليحطم المرأة                                                        ب -أ  
ليمنعها من التكلم -د)                      ٣:٨يعقوب(ألن الخطية تترآز فى الفم  - ج  

 

رؤيا؟إلى ماذا ترمز المرأة فى هذه ال -٦٥  
الجمال -الشر                                    د - الحكمة                         ج - الخير                          ب -أ  
 

آيف تثبت أن المرأتين اللتين خرجتا والريح فى أجنحتهما لم ينطلقوا نحو السماء؟ -٦٦  
ألن لهما أجنحة نسر - ب                   ألن لهما أجنحة حمام                           -أ  
)١٤:١٩،١٨تث -١١:٢٠،١٩ال(ألن لهما أجنحة اللقلق وهوطائر نجس  - ج  
ألن أجنحتها ثقيلة -د  

 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(آم عدد الرؤيا  -٦٧  
أربعة -ثالثة                                     د - أثنين                             ج - واحدة                        ب -أ  
 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(ما هى الرؤيا  -٦٨  
المنارة الذهبية والدرج - األربعة قرون                                                    ب -أ  
المرآبات والمنارة والقرون -د       الدرج الطائر والمرأة وسط اإليفة                     - ج  



 األصحاح السادس:
 

ما هى المرآبات الخارجة من الوقوف أمام اهللا؟ -٦٩  
أرواح أنبياء -أرواح سمائية                          د - أرواح قديسين                  ج - معدات حربية             ب -أ  
 

إلى أرض الشمال؟أى مرآبة من المرآبات األربع ذهبت  -٧٠  
) سوداء(المرآبة ذات الخيل الدهم  - المرآبة ذات الخيل الحمر                                    ب -أ  
المرآبة ذات الخيل المنمرة الشقراء -د)                       بيضاء(المرآبة ذات الخيل الشهب  - ج  

 

ألرض؟أى من هؤالء المرآبات األربع ذهبت تتمشى فى ا -٧١  
المرآبة الرابعة -المرآبة الثالثة                         د - المرآبة الثانية                ج -المرآبة األولى              ب -أ  
 

  ٦:٨زآريا " هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سَكنوا روحى فى أرض الشمال"ما المقصود باآلية  -٧٢
تحت العقوبة تسكن روح اهللا من جهة أوالدة ،التى ترمز إلى إبليس) بابل(إذ تسقط أرض الشمال  -أ  
يسمح اهللا بتأديب بابل لتسكن روحه فى أوالده - ب  
اهللا الذى يؤدب يسمع أنيننا وال يستريح حتى تستريح روحه فينا - ج  
آل ما سبق -د  

 

إلى من يرمز يهوشع الكاهن العظيم؟ -٧٣  
يشوع بن نون - ب                                 إلى أنبياء العهد القديم           -أ  
رسل العهد الجديد -السيد المسيح له المجد                                          د - ج  

 

لماذا أمر الرب زآريا بوضع عدة تيجان على رأس يهوشع؟ -٧٤  
رمز للكنيسة أعضاء المسيح الذين سوف يكللون مع المسيح ومن خالله -أ  
".أآليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبهفى ذلك اليوم يكون رب الجنود " ٢٨:٥آما جاء فى أشعيا  - ب  
تتوج الكنيسة التى آان أعضاؤها قبًال تحت السبى وصاروا فى أورشليم الجديدة مع المسيح - ج  
آل ما سبق -د  

 

آرسيه؟من هو الرجل الغصن الذى يحمل الجالل ويجلس ويتسلط ويكون آاهنًا على  -٧٥  
  ٤٥:٦مز" آرسيك يا اهللا إلى دهر الدهور وقضيب األستقامة قضيب ملكك"السيد المسيح آما جاء فى المزمور  -أ
فى ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجرى حقًا وعدًال "آما جاء فى أرميا  - ب

  ٢٣:٧٥أر" ذا هو أسمه الذى يدعو به الرب ربناكن أسرائيل آمنًا وهساألرض وفى أيامه يخلص يهوذا وي
  ١١:١أشعيا " يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصله"آما جاء فى أشعيا  - ج
آل ما سبق -د  

 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(آم عدد الرؤيا  -٧٦  
أربعة -ثالثة                                    د - جأثنين                           - واحدة                         ب -أ  
 

التى رآها زآريا فى هذا األصحاح؟) الرؤى(ما هى الرؤيا  -٧٧  
يهوشع الكاهن والمرآبات  - راآب الفرس والمرأة وسط األيفة                             ب -أ  
المنارة وقياس المدينة والدرج -د    المرآبات األربع وتتويج يهوشع                           - ج  

 

 األصحاح السابع:
 

من هم الذين أرسلهم أهل بيت إيل ليكلموا الكهنه واألنبياء؟ -٧٨  
شراصر ورجم ملك ورجالهم - شراصر وجلداى ورجالهم                                     ب -أ  
يدعيا وطوبيا ورجالهم -د      طوبيا ورجم ملك ورجالهم                               - ج  

 

ما هو سؤال أهل بيت إيل للكهنه واألنبياء؟ -٧٩  
هل يبنون بيوتهم الخاصة - هل من ضرورة لممارسة الشريعة                           ب -أ  
فعون العشورهل يد -هل من ضرورة لممارسة الصوم والبكاء آما فعلوا سبعين سنة أيام السبى                      د - ج  

 

؟)معانى(ماذا آان يحمل سؤالهم من معنى  -٨٠  
لم يكن الصوم بروح التوبة - الصوم يمثل ثقًال فى حياتهم                                      ب -أ  



آل ما سبق -لم يبالوا بحياة التغيير الحقيقى مع الصوم                     د - ج  
 

المقبول الذى يطلبه الرب منا؟ما هى مواصفات الصوم  -٨١  
صوم عن الطعام فقط - ب                                                فترة إنقطاع طويلة -أ  
آل ما سبق -اإللتزام بالعدل والحق واإلحسان والرحمة آل إنسان مع أخيه                                  د - ج  

 

تتفق مع المعنى السابق؟التى ) الشواهد(ما هو الشاهد  -٨٢  
آل ما سبق -د                   ٨:١٩زآريا  - ج                ٨-٥٨:٦أشعيا  - ب             ١٠-٧:٩زآريا  -أ  
 

ما هى نتيجة عدم سماعهم لألنبياء األولين؟ -٨٣  
آل ما سبق -د           ينادون الرب فال يسمع  -تشتتهم بين األمم             ج - خراب األرض              ب -أ  
 

 األصحاح الثامن:
 

لماذا رجع الرب إلى شعبه بعد أن رفضه؟ -٨٤  
بسبب غيره الرب العظيمة على شعبه - ألن هذا الشعب عظيم                                          ب -أ  
آل ما سبق -إلستحقاق هذا الشعب                                          د - ج  

 

لماذا تدعى أورشليم مدينة الحق؟ -٨٥  
من أجل سماعها لصوت الحق - من أجل برها وعظمتها                                       ب -أ  
ألن الرب رجع إليها وسكن فى وسطها -من أجل سمعتها الجيدة                                       د - ج  

 

رب فى وسط أورشليم؟وجود ال) عالمات(ما هى عالمة  -٨٦  
آثرة الثمار - السالم وآثرة األيام                                              ب -أ  
آل ما سبق -يكونون برآه لمن حولهم                                      د - ج  

 

ى وسطهم؟التى أوصى بها الرب أورشليم بعد أن أحسن إليهم وسكن ف) الوصايا(ما هى الوصية  -٨٧  
ال يحبوا يمين الزور - أن يقضوا بالحق مع إخوتهم                                    ب -أ  
آل ما سبق -عدم األساءة للقريب ولو بالفكر                                د - ج  

 

آيف يكون الصوم سبب بهجة وفرح؟ -٨٨  
أصبح إختيارى - ب              ألنه أصبح أخف من أيام السبى                    -أ  
فرحهم بعمل الرب معهم -ال يعودون يصومون                                             د - ج  

 

ارك بهم األمم؟ـــرآة تتبـلهم بــيم سيجعـــــالرب فى أورشلود ــح أن وجـــات توضــــأى من هذه اآلي -٨٩  
بقـآل ما س -د              ٨:٢٣،٢٢ريا ـزآ -ج                    ٨:١٣ريا ـزآ - ب                ٣:٢٠فنيا ـص -أ  
 

يح؟ـــن إلى المسـريـذب آثيـدس يجـان المقـح أن األنســـــات توضــــأى من هذه اآلي -٩٠  
بقـآل ما س -د          ٤٥:١٥،١٤مزمور  - ج                    ٨:٢٣ريا ـزآ -ب           ١:٤يد األنشاد ـنش -أ  
 

 األصحاح التاسع:
 

ما هى أقوى وأغنى مدينة تحيط بأورشليم من الشمال والجنوب؟ -٩١  
غـــزة -عقـــرون                      د - أشـقـلـون                          ج - صــور                          ب -أ  
 

وقــوتهـــا؟مــا هى عــالمــات غنــاها  -٩٢  
بنـــت لنفســــــها حصــــــــنًا - آومت الذهــــــب آالطــين                                            ب -أ  
آل مـــــــــــا سبـق -آومـــــت الفضــــــــة آالتــراب                                     د - ج  

 

لمـدن عـندما رأت صـــور تــؤآـــــــل بالنـــــــــــار؟مـــــــــاذا فعـلت بقـــــية ا -٩٣  
أشقــــــــلون توجعـــت وغـــــزة خــــــــافت - عقــــــرون خــــــــافت                                               ب -أ  
مــــــــــا ســـــــــبقآل  -غـــــزة توجـــــعت وأشقـــــــلون خـــــــافت                    د - ج  

 

إلــــــى مـــــاذا تـــــرمز صـــور التـــى بنت حصـــنها وآـومت الفضـــة والذهــب؟ -٩٤  
األنســان المتـكبر المتــكل على ذاتــه وقوتــه - إلى األنســـان المتـكل على حكمــته                                 ب -أ  
ــل مــا ســبـقآ -عــلى غنــاه                                      د األنســان المتــكل - ج  



مــا هـى المــدن الفلــسـطـينية التــى ذآــــرت فى هــذا األصحـــاح وسمـــح الـــرب بإبــادتـــهـا؟ -٩٥  
جـــتوصـــيدا وغـــزة وصـــور  - وأشـــدود                        بــزة وعقـــرون أشقـــــــلون وغــ -أ  
عقـــرون وأشـــدود وغــــزة وصـــيدا -أشقـــلون وصـــيدا وعقــــرون وأشــــدود                        د - ج  

 

أن الـــرب يحـــافـظ على شــعبـه لكــى ال يمـســـه العـــــــدو؟تــوضح ) آيـــات(أذآـــر آية  -٩٦  
ه ورجـســـه من بين أسنــانـه             أنـزع دمـــاءه من فمـــ -أ  
أحـــل حــــول بيتــى فال يعبـر علــيهم بعد جابى الجــزيـة - ب  
هــوذا الســيد يمتلكـــها ويضـــرب فى البحــــر قــــوتهــا - ج  
آل مــــا سبـق -د  

 

أذآـــــر أى مـن هــذه الشـــواهد تـوضـح تحقيــق . نبـــوة عن الســيـد المســـيح لــه المجــــد)  ٩( فــى اآليـــة  -٩٧
 هــذه النبــــــوة؟

  ٣٨ -٣٥: ١٩لوقـــــا  - ب                                                  ١٥ -١٣: ١٢يوحـــنا  -أ
آـل مـــــا ســبـــق -د                                                ٥: ٢١ ، ٢: ٢١متـــى  - ج  

 

؟) ١١( مــا هـــو دم العهــد الذى يتنبــــأ عنــه النبـى فى آيــة  -٩٨  
دم الشهـــــــــــداء - دم ذبــائـح العهــد القــديم لمغفـــــــرة الخطــايــا                   ب -أ  
دم الســـيد المســــــيح فى العهـــد الجـــديد -والتيــــوس                                             ددم الثيـــــران  - ج  

 

ما هى النبـــوة التى تشــــــير إليــــها هـــذه . ١٢آيــــة " أرجــــعوا إلى الحـصــن يــا أســــرى الرجـــــاء" -٩٩
 اآليـــة؟

التـى فى الجحــــيـم ورقـــــدت على رجــــــاء القيــــــــــامةنبــوة عـن األرواح  -أ  
نبـوة عـن الســـيـد المســــيـح الذى أصعـــــد أرواح األبــــــرار مـن الجحـــيم بعــد الصــليـب - ب  
ـرار الذين رقــدوا على نبــوة عـن عمـــل الفـــداء الذى قـــــدمه الســــيد المســــيـح ليخـــرج أرواح األبــــ - ج

 رجـــــاء القيــــامة مـن الجحـــيم 
آـل مــــــا سـبـق -د  

 

؟١٦-١٤مـــا هـى النبـــــوة التـى تشـــــير إليــــها اآليـــــات من  - ١٠٠  
عمــــل الخـالص الذى قــدمه لنـــا السيـــد المســــيح فى العهـــد الجـديد -أ  
بالمســـــيح يســــــــوع الســــهـم الحـقـيقـى بلــــيس نصــرتنـــا على إ - ب  
النصــرة التى يهبــها الـــرب لشعـــــــبه قطيـــــــعـه النــاطـق  - ج  
آـــل مـــــــا سبـــــق -د  

 

 األصحــــاح العـــاشــر:
 

على من أشتعـــــل غضــــب اهللا؟ - ١٠١  
آل ما سبـــق -على الـرعـــاه                 د - على بيـت يهــوذا                     ج - بعلى الغنـم                       -أ  
 

تمنـــه الـرب ليـــرعـى قطيــــعه بيــت يهـــــوذا؟ئمن الذى أ - ١٠٢  
رعــــاة صالحيـــن  -د        هـــو بنفســــه       - ملـــوك عظمـــاء                   ج -أنبيـــاء أتقيـــاء              ب -أ  
 

؟٦- ٤آيــف تعهـــد الــرب قطيــعه بيـت يهــــوذا وآنيـــــسة العهـــد الجـديـد آما توضح اآليــات من  - ١٠٣  
الرب هـو قـوس القتــال الذى نحــارب به الشر - الرب هـو حجــر الزاويــــة الذى يــربـط الكــل مــعًا             ب -أ  
آـــل مـــــا ســبـــــــــق -الـرب هـو الـوتــد الذى يســند حيــاة األنســان                     د - ج  

 

الخــــيـل  لراآــب) أمــثـال(أذآــــر مــثـل " ويحاربــون ألن الــرب معهـــم والــراآبــون الخيــــل يخـــزون" - ١٠٤
الذيـن أخــــزاهم الـــرب؟   
)١٥:١خــر(خيــل فــرعــــــون ومـرآبــاته  - ب)                                  ١:٨زك(الحمــر والشقــر الخيــل  -أ  
آـــل مــا سبـــــــق -د)                                         ٦:٤رؤ(الفــرس األحمــــر  - ج  

 

وضـــح هـــــذا. صـــورة حيــــــة مفـــــــرحة لعمـــل اهللا فى شعبــــــه ٩-٧فى األيــــات مـن  - ١٠٥  
يلقيــــهم آبـــــذار حيـــه وســـط الشعــوب - يجمعـــهم الـرب مـن ســبى الخطــية ويـردهم إليـــه               ب -أ  
آــــل مــــــــا ســـــــبـق -د     يشهــــــدون للخـــالص وســط أوالدهـم                         - ج  



 األصحـــاح الحـــــادى عشـــــر:
 

....فى هذه اآليـــات نبــوة عن. يولــول النـبـى على الخــــراب الذى حـــل بإســــرائيـل ٣-١فى اآليـــات مـن  - ١٠٦  
يد المســـيحالخــراب الشــامل الذى حـــل بـإســـرائيــل بســـبـب رفضهــا للســـ -أ  
دعـــــوة من الـرب ألســرائيل ليحــرقــوا أرضــهم - نــــدم الـرب على مســـاندة أســـرائيـل                        ج - ب  
خــــراب ســـدوم وعمـــــورة -د  

 

؟"غـــنم الذبــحأرع "لمـــاذا ســمـح الـرب بأن يـرعــى الشعــب رعـــــاه ال تشـــفق عـلى الرعـــية  - ١٠٧  
اهللا يســــمح للرعـــية بـرعـــاة قســــاة ألجــل تـأديبــهم لرفضـــهم المخلــــص -أ  
نتيجة لرفضــــهم للراعـــى الصـــالح المســــيا المخلـــــص - ب  
إذ رفـضــــوا الراعــى الصــالـح سلمهـــــم الـرب لرعــاة ال تشفــــق على الرعـــــية - ج  
آــــل مــــا ســــبــق -د  

 

؟"نعـــمة"إلى مـــاذا يشيـــر قصـــف عصــا  - ١٠٨  
الـرب ينقــض عهــده الذى قطعــــه مع آــل السبــاط          -أ  
الـرب نقـض عهــده مع األسبــاط نتيــجة لرفضهــم رعــــايته لهـــم - ب  
ـض العهــد بينـــهم وبين الـــربفنقـإذ رفـــض اليـــهود المـــلك المســــــيا  - ج  
آــــل مـــا ســــبــق -د  

 

فقـلـت لـهم إن حـــسن فى أعينــــكم فأعطــــونى أجـــرتى وإال فأمتنعــــوا فوزنـــوا أجـــــرتى ثـــــــالثيـن " - ١٠٩
مـــــا هى النبـــوة . ١٣،١٢ة آيـــ" من الفضـــة فقــــال لى الـــرب إلقهـــــا إلى الفخــــارى فى بيـت الـرب

 المـــذآـــورة فى هــذه اآليـــات وأيـــن نجـــد تحقيقــــها فى العهــــد الجـــديــــد؟
  ٧- ٢٧:٣ومتى  ٢٦:١٥،١٤متى نبــوة عـن السيـــد المسيــح وتحققـــت فى  -أ
٢٢:٥٣،٥٢لو نبــوة عـن السيـــد المسيــح وتحققـــت فى - ب  
٢٥: ١٨يو عـن السيـــد المسيــح وتحققـــت فىنبــوة  - ج  
آــــل مــــــا سبـــــــــق -د  

 

؟)الوحــده" (حـــباًال"قصـــف عصـــا  يـشـيـــر إلى مـــاذا - ١١٠  
سبــاطلينقـــض العــهـد الذى قطعــه مع آــل األ - نفــض األخــاء بين يهـــوذا وأســـرائيـل                           ب -أ  
آـــــل مـــــــا ســـــبـق -لعــــدم حــــاضيهم إلى هـــذه العــــصا                            د - ج  

 

مـــا هـــــو الـــــويـل الذى ذآــــره الــرب عــن الراعـــى البــــاطـل الذى ال يهتــــم بالغنـــــم؟ - ١١١  
ذراعــه تيبــس يبــســًا وعينــــه اليمنـى تكل آلوًال - ب اليمنـــى                 ـــه الســيف على ذراعــه وعلى عينـ -أ  
)   عينــه تــكل(وال مالحظــة الغنــم ) ذراعه تيبس(ال يقدر على الخدمة  - ج  
آـــل مـــــــا ســـبــــق -د  

 

 األصحاح الثانى عشر:
 

الشــــــعوب المحــــيطة التى تحـــاول مقــــاومتهـــا؟آيف يجعـــل الــــرب أورشلـــــــيم قـــوة بين  - ١١٢  
لجميـــع الشعـــوب) غضــب اهللا(يجعــل أورشلـــيم آـأس تــــرنح  -أ  
يشــق من يحمــــله) يحمـــل(يجعـــلها حجــرًا مشـــواًال  - ب  
آــــل مـــــا ســــــبق -نــــار بين الحـــزم                                ديجعـــلها آمشعــــل  - ج  

 

آمــا ذآــر فى هـذا ) المقــاومـين لعمـــل الـرب فى أوالده(آيــــف يضــرب الرب الشعــــوب المقـــاومـة  - ١١٣
 األصحــاح؟

الحــيرة والضــــالل والعـــمى - ب                 المــوت والضــالل والقــتل                            -أ  
الحـــيرة والجــنون والعـــــمى -الفــزع والضــالل والمـــوت                                          د - ج  

 

؟)آنيســة اهللا(مــا هــى العـــطـية التى يتـــكلم عنــــها النــبى والتــى يتمـتــــع بهـــا بيـت يهــوذا  - ١١٤  
) قواتــه المنيـــرة الســـاهـرة(عينيــه علـــيـهم يفتــح الــــرب  -أ  
يخلــص الـــرب خيــــام يهـــــوذا المتــــــواضعـة - ب  
يجــــعلها مصبـــاح نــار بيـن الحـــطب وآمــشعل نـــار بيـن الحــزم فيـأآلـــون آـــل الشـعوب حــولــهم - ج  



ــل مـــا ســـــبـقآـــ -د  
 

يفـــيض الـــرب عــلى بيــت داود وعـــلى ســـــكان أورشـــــليم؟بمـــاذا  - ١١٥  
روح النـصــــرة وروح المشـــــورة - روح النـعمـة وروح التــــقوى                                          ب -أ  
روح األفـــراز وروح التــضــــرع -د                          روح النــــعمة والتــضـــرعــات             - ج  

 

؟١٢:١٠" وينـظــــرون إلــىّ  الــذى طــــعـنـوه"فى قـــوله وة ـعلى من يتــكلم النـــبى بــروح النـــب - ١١٦  
)٣٧-١٩:٣٤يو(نـبـــوه عـن الســــيد المـــسـيح  - عن نفــــسـه                                                             ب -أ  
نـبـــــوه عــــن أحــــد األنـبـيـــــاء -نـبــــوه عـــن الــمخــالفــين                                         د - ج  

 

 األصحـــاح الثـــالـث عــــشــر:
 

تنــبـأ عـــنـه النبـــــى فى اآليـــة األولــــى؟مــا هــــو اليــنـبـوع المفــتــــوح الذى  - ١١٧  
عبــــور البــحر األحــــمـر - فى البرية         باليـنـبـوع الــذى شـــرب مـنه بـنى أســـرائـيل  -أ  
)١٩:٣٤يو(الجـنـب المــطـعـون للـرب يســوع على الصــليب  - ج  
لهـــــاجـر لتــــســقـى إبـنــــــهااليـنـبـوع الذى أوجــــده الــرب  -د  

 

مــــا هى وظــــيـفة هــــذا الينــــبـوع المـفتــــــوح؟ - ١١٨  
األنبـــيـاء الكــــذبــةإزالـــة  - يـقـــــطع األصنـــام من األرض                                       ب -أ  
آـــل مــــا سبــــق -ضـــالل                دإزالــــة الروح النجــس الذى هـــو روح ال - ج  

 

" فيـــــقول هـــى التـــى جــرحــت بــها فى بـيـت أحبــــائى. فيـــــقول لـــه مــا هــذه الجــروح فى يـــديـك" - ١١٩
النـبـــــوه فـى هـــذه اآلية؟عـن مـن يتــــكلم النــــبى بــــروح . ٦آية   
عـن الســــيد المســــــــيح لـه المـــــجد - ـه                                                           بعـن نـفـســــ -أ  
عـن التــــالمـــــيذ -عـن بـولــــس الــرســـــــول                                         د - ج  

 

من هـو الــراعــى الذى بـضـــربه . ٧آية " أضــرب الــراعى فتتشــــتت الغـنم وأرد يــدّى على الصــــغار" - ١٢٠
 يتشـــتت الغـنــــم آمــــا تنبــــــأ النـبى فى هــــذه اآليــــــة؟

الســـيد المســــيح له المجـــد                                -أ  
ــيطان أنـه بـضــربـه للمــســـــيا المخـلــــــص يـتشــــــتت القــــطيــع آـلهظـــن الشـــ - ب  
)٢٦:٣١مت (تحـــقق هـــذا عـنـدمــــا هـــرب التــالميذ حينمـــا قبــض على الســـيد المســــيح  - ج  
آـــل مــا ســبـــق -د  

 

ل األرض يـقـول الــــرب أن ثـلــثين منهــا يقطـــعان ويمـــوتان ويكــــــون فى آـ"ــــا المـقصـــود بقـــــوله م - ١٢١
؟٨آية " والثـلث يبـقى فيـــها  

الثـلثـين همــا اليــــهود والوثـنـيـيـن الذيـــن رفــــضوا المســـــــيح  -أ  
الثـلث هــم جمــــاعة المـــؤمـنين الذيـن قـبــــلوا الخـــــالص - ب  
آــــل مــــا ســــــبـق -همــا الذيـن رفـــــضوا الراعى المجـــــروح                دالثـلثـين  - ج  

 

؟ـصون آمحـــص الفضــــة ويمتحــــنوا إمتحــان الذهـبن يدخلـــــون فى النـــار ويمحـــمن هـــم الثـلث الذيـ - ١٢٢  
األنقـــــياء لكـى يتنـــقوا أآـــثر - ب                        الذيــن قبــلوا الراعــــى الصـــالح                  -أ  
  ١٢-٦٦:١٠مز. الذيـن يدخلــون فى الضــــيق ليشـــارآوا مخلصهم المجـــــروح بجراحـتهـم - ج
آــــــل مـــــا ســــــــــبـق -د    

 األصحاح الرابع عشر:
 

مــا المقصود بيوم الرب فى هذه اآليـــة؟ ١٤:١" يوم الرب يأتىهوذا " - ١٢٣  
قـد يكـــون أيضًا نبــوة عــن المجــئ الثانى للرب -سبى أورشلــــــيم بواسطــة األمم المحيـــطة بهــا              ب -أ  
ـا سبــقآــل مـ -صورة للنفس التى تسقــط تحت سبــى أبليــس خالل عدم اإليمــان                        د - ج  

 

مظاهــر غضب الــرب على أورشلـــيـم؟ما هـى  - ١٢٤  
تنـهـب البيــوت وتفـضـح النســاء - تقــوم آــل األمم على أورشلـــيم                                    ب -أ  
ـقآـــل مــــا سبــ -يســبى نصــف المـدينــة                                             د - ج  



؟١٤:٢" ـقـطع من المديــنـةلى الســبى وبـقيــة الشـعـب ال تنصف المدينــة إويخــرج "ــة مـــا المقـصـود باآلي - ١٢٥  
النصف األول يشيــر إلى أورشلــــيـم القـديـمـة أو اليـهـود رافـضـى المـسـيـح -أ  
قــــوم عليهم أورشــلـــيم الجـديـدةبـلـوا األيــمــان فـتـالبـقـيــة تـشــيـر إلى الـذيـن قـ - ب  
الذى يلزم أن يطرد أما األنســان الداخـلى فيتجـددقـد تـشــيـر هــذه اآليــة إلى األنـسـان القــديــم الخـــارجــى  - ج  
آــل مـــا ســبق -د  

 

مـــا هــو عمــل الــرب مــع شعــبـه ليـسـتـردهــم إلــيه؟ - ١٢٦  
يحــارب الــرب األمـم آــأن الحــرب حــربـه - يـتـأمــل مـذلـة شـعـبـه                                  بيـقـف  -أ  
يحـــــارب مــع األمم ضــد أورشــــلـيم -ال يـبـــــالى بـــهـم                                             د - ج  

 

" وتـقـف قـدمـــاه فــى ذلك اليـــوم علـى جـــبـل الزيـتـون........ األمم لك الــرب ويــحـــارب تـفيــخــرج " - ١٢٧
......فـى هــذه اآليــــات  ١٤:٤،٣  
نـبـــــوه عـن خــروج الســـــيـد المـســيـح من عـنـد اآلب ومـجـيـئـه إلى العــالــم -أ  
إبليس ومملكتــــهليحــــارب مـجـئ الســيـد المــســيـح إلى العـــالـم  - ب  
بعــــد عـمــــل الـفــــداء صـعـــد الســـيــد المـــســــيح بالجـســــد عـنـد جــــبـل الزيـتـــون - ج  
آــــل مـــا ســبـق -د  

 

مـــاذا حـــدث لـعـزيـا . ١٤:٥" وتهـــربــون آــما هــربتــم مـن الــزلــزلـــة فى آيـــام عــــزيــا المـــلـك" - ١٢٨
)١:١عــــاموس ، ٢٦:١٦راجع أخبار األيــام الثــانيــة (الملك؟   

دفـــن وهــو حــى تـحـت األرض - وقــع على األرض من الـزلـزلــــة                                    ب -أ  
مـــــات أمــام مــذبـح البـخـــــور -د     أصـيـب بالــبرص إليقــــاده على مـــذبـح البـخـــور           - ج  

 

مــــتى تـحـــقـق هـــــذا؟. ١٤:٦" ويكــــون فى ذلك اليــــوم أنـه ال يـكـــون نــــور " - ١٢٩  
وقـــت صـلـــب الســـــيـد المـــــسـيـح  -أ  
آــانـت ظــلمة على األرض آــلهـا حـتى  ولمـــا آـانـت الســاعة الســادســة" ١٥:٣٣آـمـا جــــاء فى مــرقــس  - ب

"الســـاعـة التـاســــعـة  
"وأظـلـمـت األرض....... وآـــان نـحـــو الســــاعـة الســادســة "  ٢٣:٤٥،٤٤آـــما جـــاء فـى لـوقــا  - ج  
آـــل مـــــا ســبـق -د  

 

مـعـــروف للـــرب ال نـهــار وال لـيـــل بـل يـحــدث أنـه ويكــــون يـــوم واحــد " ٧آـيــف نـفـــهــم اآليـــة  - ١٣٠
؟"فـى وقــت المـــسـاء يــــكـون نـــــور  

ال نــهــار ألن الظــلـمة غــطــت األرض وقــت صـلـــب الـســـيـد الـمــســيــح  -أ  
وال بـلـــيـل ألنـه وقـــت نـــهــــار - ب  
نــور حـيـــث أنـقــشــعـت الظلمــة الخــارجـــية بعـــد الـســاعـــة التـــاســـعــة آمــا وقــت المــــسـاء يـكــــون  - ج
نـقــشـــعـت الظـلــــمة الـداخـلـيـة خــــالل عـــمل الصـلــــيـبأ  
آـــل مـــــا ســبـــــــــق -د  

 

؟ـــرج مـن أورشــــلــيمإلى مـــاذا تـــــرمــــز المــــيـاه الحــــيـة التـى تـخ - ١٣١  
الـــروح الــقــــدس الذى حــل على التـــالمــيذ فى أورشــلــــيم بــعــد الصــلـــيـب -أ  
تــشـــــيـر المـــــيـاه إلى الـــروح الـقـدس  - ب  
"بـشــــرويكــون بـعــد ذلـك أنى أسـكـــب روحــى على آـــل "  ٢:٢٨آـــما جـــاء فـى يـــوئـــيل  - ج  
آــــل مـــــــا ســـــبــق -د  

 

مـــا هـــــو ذلـك اليــــوم الذى يـــكون الـــرب وحـــده مـلـــكًا على األرض؟ - ١٣٢  
يـــوم الــــــصــعود - يـــوم مــــيـالد المــــسـيــا                                                ب -أ  
يـــــوم عــيـد المــــــظــال -ــيــب                                                   ديـــــوم الـــصـــلـ - ج  

 

؟)مملـــكة أبـلــيـس(مـــــا هـــو عـــــقـــاب اهللا لألمم  - ١٣٣  
أضـطـرابـًا عظـيمًا من الــربيـحــدث فـيـهــم  - لحمـــهم وعـــيونـــهم ولـسـانــهم يـــذوب                           ب -أ  
آــــــل مـــــا ســــــبــق -ُتجـمـع آــل ثـروات األمم لحـــساب أورشـــليـم                   د - ج  

 
 



تــصـعـد إلى أورشـــــلـيـم لـتـعـيـد بــه؟مـــــا هــــو العــــيـد المـخـصـص لليــــهـــود ولـكن آــل األمم  - ١٣٤  
عـيـد الحـــصـاد -عـيـد الـفـطـيـر           د -عـيـد الفـصـح                    ج - المـظـال                ب عــيد -أ  
 

من سـنـة إلى سـنـة ليــسـجدوا للمـلك رب الجــنود يـصـعــدون ...... جـمـيـع األمم "مـــا المـقــصــــود بـأن  - ١٣٥
؟١٤:١٦" وليـعـيـدوا عـيـد المــــظـال  

صــورة لـكــنيـســـة العـهـد الجـديد المتـعـبدة للـرب - أشـــارة إلى دخــول األمم فى اإليمـــان                        ب -أ  
آـــــــــــل مــــــــــا ســــبــــق -فـرح آـنـيـسـة العـهـد الجـديـد بـالرب آـمـا فـى األعـياد    د - ج  

 

؟٢١،٢٠مـــا المـقـــصود بـاآليــــات  - ١٣٦  
)أجـراس الخـيـل(تــقـــديــس الـجــســد آــله للـــرب فى العــهــد الجـــديــد  -أ  
)آــل قـــدور أورشـلــيم(آـــل شـــئ فى آـنـيـســـة العـهــد الجـــديــد مـقــدس  - ب  
)نىال يـكــون بــعــد آــنـعــا(ن داخــل الكــنــيــســة لـيـــس من مـــقـاوم هللا وال عــابـــد لألوثــا - ج  
آـــل مــــــــا ســبــق -د  

 

 

األولى ، وصــل باألصــحــاحــات الســنـة  ظـهــورها بحــسـب تــرتـيـب) أ(رتــب الرؤى المـذآــورة فى عـمــــود  
لـتحــصل على تـفــســير لكل رؤيــة) ب(عمــود ـالـرقـم المــطــابـق لـه من آـــل رقـــم ب  

 

 عــمــود ( أ )                                                            عــمـــود ( ب )
التـهـيـئـة لمـجـئ المـســـيــا -١رؤيــة قـيــاس المــديـنـة المـقـدســة                                   

تـحـطـم شــر الـعالـماألنـاجـيـل األربـعـة  -٢ـيـة                                            رؤيــة المـنـارة الـذهـب  
الـرب يـقـيـم مـقـدســه داخـلـنـا -٣رؤيـة راآــب الفـرس األحـمـر                                        

الـرب آـاهـنـنـا األعـــظـم -٤            رؤيـة المـرأة وسـط األيـفـة                                 
  واهــب األســـتـنـارةالـروح الــقـدس  -٥رؤيــة تـتـويـج يـهـوشـع                                              
تـحـذيـر من التــهــاون -٦رؤيــة األربـعـــة قــرون                                               
أعـــادة التــحـذيـــر -٧رؤيــة يــهــوشـع الكــاهــن العـــظـيـم                               
إدانــــة الـشــــر أبــديـــــًا -٨رؤيــة الـدرج الـطــــائــــر                                            
تـكــــليـلـنـا األبـــــدى فــيـه -٩رؤيـــة المرآـــــبـات األربـــع                                       

 

 

آــل مـن النـبـوات المـــذآـــورة فى سـفــر زآــريــا بـمــا يـنـاســـب تـحـقـيـقـها فى ) أ ( صـل من عــــمـود 
)ب (  العـــهـــد الجــــديــد من عــمــود  

 

 عـمــود ( أ )                                                                           عــــمــود ( ب )
١٩:٣٨لــو )                                      ٢- ٢:١زك (المـديـنة المقـدسـة قـــياس  -١  
١:٢٠رؤ )                                      ١:٨زك ( راآـــب الفــرس األحــمــر  -٢  
٢٦:٢٨مـت )                                               ٤:٢زك (المــنارة الـذهــبـيــة  -٣  
٢١،٢٠: ٢أف )                                                  ٩:١٠زك (المـــلك اآلتـــى  -٤  
٣: ٢٧مــت )        ٦:٣،٢زك ()الســـوداء(والدهم ) لبيضاءا(الخـــــيل الـشـهـب  -٥  
١١:١رؤ )                                                        ٩:١١زك (دم العــهــد  -٦  
٧: ٢٧مـــت )                                               ١٠:٤زك (حـــجـر الزوايـــة  -٧  
٣١: ٢٦مــت )                                     ١٢: ١١زك (فـضـــة ثــالثـــيـن من ال -٨  
٤: ٦رؤ )                                            ١١:١٣زك (حـــقــل الفـخـــارى  -٩  
٥،٢: ٦رؤ )                                ١٢:١٠زك (يـنـظـــرون للذى طـعـنـــوه  -١٠  
١:٧، رؤ ٣٧-٣٤: ١٩يـو)          ١٣:٧زك (أضــرب الــراعى فـتتبــدد خـــراف الـرعــــيـة  -١١  
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