
 التجربة  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصف  

 واحدة لكّل سؤال( )نقطة’’ خطأ‘‘أو ’’ صح  ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  َضع عالمة
 

 ويهرب منك.إذا قاومت الشيطان، فهو يتوقَّف عن جتربتك  ______ .1

 أفضل طريقة لالستعداد للتجربة هي االقرتاب إىل هللا. ______ .2

 بعد أن تصبح مؤمًنا، يريد هللا أن تتجاهل رغباتك. ______ .3

 مل يتعرَّض يسوع أبًدا للتجارب الصعبة اليت يتعرَّض هلا الناس اليوم. ______ .4

 يوقعّن فيها.يريد الشيطان مّّن أن أفكِّر دائًما يف النتائج النهائية للتجربة اليت حياول أن  ______ .5

 وعد هللا بتسديد احتياجاتك كلَّها. ______ .6

 عندما جيرِّب الشيطان الناس ليوقعهم يف اخلطيَّة، فهو يقول هلم عادًة إنَّه جيرِّهبم. ______ .7

 أيمر هللا املؤمنني ابلتخلُّص من الرغبات اآلمثة. ______ .8

 ما من أمر يستطيع املؤمن أن يقوم به لتجنُّب أّي جتربة من الشيطان. ______ .9

 الناس للتجربة، فإهنم خيتربون عادًة شعورًا مؤق ًَّتا ابالكتفاء واملتعة يف ما يفعلونه.عندما يستسلم  _____ .11

 ال جيوز أن أهرب أبًدا من أّي أمر يعرِّضّن للتجربة ويوقعّن يف اخلطيَّة. _____ .11

 مهما صرفَت وقًتا يف االستعداد للتجربة، سيظّل الشيطان جيرِّبك ليوقعك يف اخلطيَّة. _____ .12

ًدا. عندما يستسلم اإلنسان _____ .13  لتجربة ما، يصبح من األسهل عليه أن يستسلم للتجربة نفسها جمدَّ

 عندما يتعرَّض اإلنسان للتجربة، جيب عليه أن يلعن الشيطان فورًا. _____ .14

لن حياول الشيطان أبًدا أن جيعلك تشعر ابلذنب جراء استسالمك للتجربة بعد أن تعرتف  _____ .15
 خبطيَّتك هلل.

 



  2 

 ’’خطأ‘‘أو ’’ صح  ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية

دت احتياجايت مبا يتوافق مع _____ .16 طرق هللا، لن يكون أمام الشيطان العدد نفسه من الفرص  إذا سدَّ
 ليجرِّبّن يف هذه اجملاالت.

 التعرُّض للتجربة خطيَّة. _____ .17

 جيب أن أكلِّّم هللا دائًما يف كلِّّ مرَّة أتعرَّض للتجربة. _____ .18

 إذا أطلق اإلنسان العنان لرغباته، ميكن أن يواجه صعوبة أكرب يف مقاومة التجارب. _____ .19

رَّب بفعله لكي ال تفعله.ال أبس يف أن تفكِّ  _____ .21  ر يف فعل ما جتج

ًدا هلذه التجربة. _____ .21 د أمام هللا بعدم االستسالم جمدَّ  بعد أن تستسلم لتجربة معيَّنة، جيب أن تتعهَّ

عندما أتعرَّض للتجربة، جيب أن أحاول دائًما حتديد االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلّن  _____ .22
 أسدِّده.

 نقاط لكّل سؤال( 3)أسئلة متعد ِّدة اخليارات 
 اجلواب األفضل ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر الفارغ قبل السؤال.تعليمات: اخرَت 

 أفضل طريقة للتغلب على التجربة تقضي ب ______ .1
 ’’(ليست موجودة‘‘جتاهلها )تقول لنفسك:  . أ

ث عن كّل جتربة.  . ب س تتحدَّ  التأمل يف آايت من الكتاب املقدَّ
 السخرية من التجربة.  . ت

 مرَّة جيرِّب هللا الناس ليوقعهم يف اخلطيَّة؟كم  ______ .2
 هو يفعل ذلك فقط إذا كان اإلنسان خاطًئا. . أ

 هو يفعل ذلك أحياًًن عندما يتمرَّد اإلنسان على وصاايه.  . ب
 هو ال يفعل ذلك أبًدا.  . ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
  نقاط( 6ما هي التجربة؟ ) .1

  
  
  
  



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان  3  

 لكّل جزء( نقطة، نقطتان 12) للتجربة؟ لالستعداداليت ميكنك القيام هبا  6ما هي األمور ال .2
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 ماذا جيب على اإلنسان أن يفعل )كيف جيدر به أن يفكِّر(  عندما يتعرَّض للتجربة؟ .3
 نقاط لكّل جزء(. 3نقطة،  18خطوات اليت متَّت مناقشتها يف الصف. ) 6أذكر خطَّة العمل املؤلَّفة من 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

يف كّل مرَّة جيرِّبك الشيطان، هو حياول أن جيعلك تسدِّد احتياًجا واحًدا أو تشبع رغبة واحدة على األقّل  .4
ر الفرق بني احتياجاتك ورغباتك. )  نقاط( 7يف حياتك. فسِّّ
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رِّب أعطِّ مثَلني عن االحتياجات والرغبات. حاول أن ختتار تلك اليت يستخدمها الشيطان غالًبا عندما جي .5
 نقاط، نقطتان لكّل جزء(. 8املؤمنني )

  رغبة

  رغبة

  احتياج

  احتياج

 فعل بعد أن يتعرَّض للتجربة؟ماذا جيب على املؤمن أن ي .6
 نقاط، نقطتان لكّل جزء( 8دوِّن أربعة أمور على األقل جيب على املؤمن أن يفعلها. )

1.   
  

2.   
  

3.   
  

4.   
  

 نقاط لكّل آية( 7نقطة،  14دوِّن آايت احلفظ ) .7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


