
 

 

 

  



 

 

السن:.............................  رقم التليفون:              

                                                        

رقم التليفون:                  :...........................السن

                                                

  شروط المسابقة

 مشاركة كل أفراد األسرة

 األسئلة المكتوبة باللغة العربية 

 موجهة لألباء و األمهات

واألسئلة المكتوبة باللغة اإلنجليزية   

فهى موجهة للسن األصغر   

ألجابات الرجاء االهتمام بوضوح ا  

 مرفق بداخل المسابقة نوته روحية لألسرة 

 لتسجيل الصالة والقراءة و التناول 

 لجميع أفراد األسرة 

     ميعاد تسليم المسابقة

 

 



 

 

: -الصحيحة: اإلجابة أختار أوالً  
 

 معنى أسم ميخا  -1

 المنتشلمنالماء-جمنمثليهوه-بكليمهللا -أ

 

 (بالمرشتى) لماذا سمى ميخا النبى -2

نسبهالى-جنسبهالىعائلته-بآلنهمنمورشةجت -أ

 والده

 

 فى عهد من من ملوك يهوذا تنبأ ميخا النبى؟  -3

 فىعصرآسا-بفىعصرملكأشور -أ

 فىعصريوثاموآحازوحزقيا-ج

 

 ما هى المدن التى تنبأ النبى بخرابها؟  -4

 السامرهوأورشليم-جصيدا-بكنعان -أ

 

 يحث سفر ميخا على   -5

 توبيخاألغنياءلظلمهمللفقراء-بالتوبةهىالطريقللخالص -أ

 كالهماصحيح-ج

 

 نزول الرب ومشيه على شوامخ األرض يشير الى -6

 تجسدهوتأنسة-أ 

تأديبهلإلنسانلتشامخهوكبريائه-ب

 كالهماصحيح-ج

   () المرتفعات هنا تشير الى5: 1ميخا  -7

 المبانىالعالية-جعبادةاألوثان-بالجبال -أ

 قضاء مرعباً للسامرة كثمرة طبيعيه ألثمها وهو  1يقدم ميخا فى إصحاح  -8



 

 

 تصيرالسامرةخراب-أ

تصيرعبرةلآلخرين-ب

 كلماسبق-ج

 

 تمررت نفس النبى فصار كأسير فى ثيابه ومشيه حافى القدمين مثله مثل  -9

 مالخىالنبى-جإشعياءالنبى-بحزقيال-أ 

 

 آيه (   ) تطابق نفس المعنى فى8: 1ميخا  -11

 كالهماصحيح-ج11:29كو2-ب(13:3)عبرانيين -أ

 

) ان أشكال الخطية يصاحبها أضطراب وليس محبه وال فرح 12: 1نفهم من ميخا  -11

  (نحو الرب كما قال 

 يوحناذهبىالفم-جدوروثيوس-بالقديسمكاريوسالكبير -أ

 

  () ينطق ميخا الويل على2فى ميخا  -12

 الذينيسهرونبالليليخططونللطمعفىمالالغير -أ

 الذيناليعملون -ب

 الذيناليصلون -ج

 

 فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها تذكرنا هذه اآليه   -13

 )15-21:1مل1طمعآخابالملكفىحقلنابوتاليزرعيلى( -أ

 قصةحنانياوسفيره-جشراءيهوذاحقلالدم -ب

 

 ) الذين يسلبون الفقراء ويظلموهم أنهم 2يعلن هللا للطامعين فى (مى -14

 يفقدونكلمالهم -أ

اليكونلهمنصيبفىاألرضالتىوهبهاهللالشعبه-ب

 كالهماصحيح-ج

 



 

 

  () يتحدث فيها عن خطيه خطيرة وهى 6: 2ميخا -15

 الكذب-جمقاومةكلمةهللا-بمعرفةالغيب-ا

) يهاجم ميخا االنبياء الكذبة الذين يتسترون على الخطأ مثل ما 11: 2فى ميخا-16

 قال الرسول بولس فى  

 3:10غالطيه-ج2:10غالطيه-ب1:10غالطيه -أ

 

 ) فيها نبوة رائعه عن12: 2ميخا -17

 عودةاسرائيلمنالسبىالبابلى-أ 

مجئالسيدالمسيحبالجسد-ت

 كالهماصحيح-ج

 

قد صعد الفاتك أمامهم المقصود  -18

 هو (بالفاتك)

 ميخا-أ 

السيدالمسيحالذىعبربشعبهمنالجحيمالىالفردوس-ب

 ملكبابل-ج

 

يحدثنا األصحاح الثالث فى سفر ميخا  -19

 عن 

 القيادةالصحيحة-بالقيادةالشريرة-أ القيادةالشجاعه-ج

 

 يصف فيها ميخا القادة بأنهم  3فى ميخا -20

 قادةمتوحشون-بقادةابرار-أ قادةشجعان-ج

 

 ) نفس معنى 4: 3(ميخا-21

 21:13أمثال-ب21:25أمثال-أ 21:2أمثال-ج

 

 يصف فيها ميخا   8 -5: 3اآليات فى ميخا -22



 

 

 األنبياءبأنهممخادعون -أ

 األنبياءبأنهمابرار-جاألنبياءبأنهمحالمون -ب

 

 هو  3سر قوة ميخا فى توبيخ الخطاه كما نفهم من إصحاح -23

 مركزه-جغناه-بعملروحالربفيه-ا

 هل ترى أن ميخا بيفتخر بما أعطاه هللا من نبوة -24

 الإنماألجلالخدمة -أ

 ألجلبنيانملكوتهللا-ب

 كالهماصحيح-ج

 

 تنبأ ميخا بخراب أورشليم وذلك فى   -25

 3:12ميخا-ج3:9ميخا-ب3:5ميخا-أ

 

 "قومى دوسى يابنت صهيون ألنى أجعل قرنك .........."  -26

 ذهبا-جنحاسا-بحديدا-أ

 

 "فى آخر األيام يكون جبل بيت الرب ..... فى رأس الجبال"  -27

 مزعزعا-جثابتا-بمرتفعا -أ

 

 تعبير "فى آخر األيام" يشير الى -28

 العصرالمسيانى-أ 

األيامالتىتلىظهورالرب-ب

 كلماسبقصحيح-ج

 

 عندما يصور النبى الكنيسة بالجبال فهو بذلك يقصد:   -29

 األثنينمعا-جثباتهاوقوتها-سموهاوصمودهاب -أ

 



 

 

بالرغم من الدمار الذى سيحل باألمه اليهودية إال إنه يقدم وعد إلهى عجيب  -31

 يصيرالكلمملكةواحدةيملكالربعليها-أهو 

 كلماسبق-جالعودةالىالسبىالبابلى-ب

 

 ) مطابق لما ورد فى 3، 1: 4ما ورد فى (مى -31

 6-4:2أش-ج3:2،5أش-ب4-2:2أش -أ

 

العجيب عن الكنيسة ليس أنها منتصره ولكن الطريقة اللى إنتصرت بها هى  -32

 كلماسبق-جممزقهبألفطريقة-بمطاردهمضطهده



 

 

 برغم ما تعرضت له الكنيسة إال أنها لم تنقص بل -33

 تراجعت-جصارتعظيمة-بضعفت -أ

 

 عبارة "تجرى اليه شعوب" فى االصحاح الرابع تشير الى  -34

الكنيسة-بالهيكلاليهودى -أ

 كلماسبق-ج

 

 يرى القديس أغسطينوس جبل بيت الرب هو السيد المسيح الذى يكون -35

 فوقكلاألنبياء-أ 

 كلماسبق-جالصخرهالتىتأسستعليهاالكنيسة -ب

 

 بل يجلسون كل واحد تحت كرامته وتحت تينته نفس المعنى فى  -36

 3:10زك-ب4:25امل-أ  كلماسبق-ج

 

 تشير الكرمة الى الرب نفسه جاء ذلك فى -37

 10:1لو-ب15:1يو-أ  3:22يو-ج

 

 (7: 4مى) المقصود ببرج القطيع فى-38

 حزقيا-بالملكصدقيا-أ  داود-ج

 

 "ينفرد السيد المسيح بكونه مولود أزلى" نجد نفس المعنى فى  -39

 كلماسبق-ج90:2مز-ب8:58يو -أ

 

 الى  3: 5تشير "البقية" فى ميخا  -41

 كلماسبق-جالمؤمنينمناألمم-بالمؤمنينمناليهود -أ

 

 



 

 

"هوذا بالعدل يملك ملك ، ورؤساء بالحق يترأسون ، ويكون إنسان كمخباء من  -41

 الريح" نجدها فى 

 9:4نح-ج45:1حز-ب32:1،2أش -أ

 فى األصحاح الخامس يقصد باألمراء -42

 الرسلالقديسينومنخلفهم-بأبناءالملكداود-أ كلماسبق-ج

 

 يشير نمرود الى -43

 األممالشريرة-بضدالمسيح-أ كلماسبق-ج

   

 7: 5المقصود ببقية يعقوب فى مى-44

 القلهالتىقبلتااليمانيومالخمسين-أ 

 أخوةيعقوب-ب   كلماسبق-ج

 

 بـ  5شبه النبى المؤمنين فى مى-45

 األسود-بالندىواألمطار-أ   كلماسبق-ج

 

 "لترتفع يدك على ..... وينقرض كل اعدائك"-46   

 مقاوميك-بمحبيك-أ   مبغضيك-ج

 

 هللا يطلب من المؤمن  -47

 تقدماته-بعبادته-أ   قلبهكمسكنهلل-ج

 

 "اسمعى خصومة الرب ايتها ....... فأن للرب خصومة مع شعبه"   -48

 األذان-جالقلوب-بالجبال -أ

 

 هللا من صالحه يريد ان يظهر نفسه انه يود ان يدخل مع البشرية فى محاكمة .  -49

 صاحب هذا القول  

القديسيوحناذهبىالفم-بالقديسجيروم -أ

 القديسكاسيدورس-ج



 

 

 

 "ماذا صنعت بك ؟ وبماذا اضجرتك" قائل هذه العبارة وقيلت الى   -51

 شعباسرائيلالىهللا-بهللاالىشعبه -أ

 هللاالىميخاالنبى-ج

صمت الشعب لعجزهم عن األيجابة فاستعرض الرب معامالته نحوهم اذكر اآليه -51

 الدالة على المعنى.....

 7:4ميخا-ج6:4ميخا-ب5:1ميخا-أ

 

 هللا وهو يوبخ شعبه يذكرهم بأهتمامه بهم حينه كانوا فى ضيقة تحت العبودية .  -52

 صاحب هذا القول 

 القديسيوحناذهبىالفم -أ

 جيروم-جالقديسامبروسيوس -ب

 

أيسر هللا بتقديم ذبائح العجول والمحرقات ام بمضاعفة الذبائح والتقدمات ام  -53

 بتقديم ذبائح غير عادية ........ هات اآلية الدالة على المعنى 

 7:3ميخا-ج5:4ميخا-ب7-6:6ميخا-أ

 

قد تسللت ذبيحة األبن البكر الى اسرائيل مع غيرها من الممارسات الوثنية  -54

 الخاطئة 

 ...... هات اآلية الدالة على المعنى 

 6:7ميخا-ج6:6ميخا-ب1:3ميخا -أ

 

 "قد اخبرك ايها ........  ما هو صالح وماذا يطلبة منك الرب"  -55

 األسرائليين-جاألنسان-بالشعب -أ

 

 ل او تقديم الرحمة الى اآلخرين يكون نابع من....  ان عم -56

 الشئمماسبق-جالمحبةلآلخرين-بتنفيذالوصيةفقط -أ



 

 

 

 ماذا ينبغى لألنسان ان يقدم الى هللا؟ كما رأى القديس اغسطينوس  -57

 نفسة-جتقدماتة-بصلواتة -أ

 

يميزوه ويتعرفوا ينادى الرب المدينة فيستطيع ذوو الحكمة ان يروا أسمه اى  -58

 عليه .

 اذكر اآلية الدالة على المعنى........  

 1:9ميخا-ج4:9ميخا-ب6:9ميخا -أ

 "اسمعوا للقضيب ومن رسمة" كلمات القضيب األلهى تعبر عن ........ -59

ممارسةالظلممنقبلاألغنياءعلىالفقراء-أ

ممارسةالظلممنقبلالكبارالىالصغار-ب

 ممارسةالظلممنقبلاألبرارالىالخطاة-ج

 

الظالم يزرع وال يحصد فسرعان ما يذبل زرعه ويتبدد عمله فال يحصد شيئاً  -61

 اذكر اآلية الدالة على المعنى......  

 كلماسبق-ج7:13ميخا-ب6:15ميخا -أ

 

كما فهمت من األصحاح السادس ان الرب قد رفع دعوى قضائية ضد شعبه  -61

 واشهد األرض كلها عليه وذلك..........  

 ليعلنعنعدلة -أ

 كلماسبقصحيح-جليكشفعنمجدحبهلكلنفس -ب

 

) يحسب ان ما حل بالمملكة كلها انما كما حل به وحدة وهذه هى 1: 7" -62

 مشاعر رجال هللا الصادقة مثل 

 كلماسبق-جنحميا-بارميا -أ

 



 

 

توجد اخطاء كثيرة بين الذين يظن انهم من الكنيسة . ليت كل واحد  1: 7فى  -63

؟ هل يوجد يفحص بدقة نفسه . هل هو سنبلة قمح؟ هل يكتشف هللا فيه شيئا ً ليقطفه

 فينا ثمر؟ األجابة متروكة  للتأمل والفحص 

 اليوجد-جيوجدقليال-بيوجد -أ

 

) توضح تحول المملكة البشرية الى غاية ، ناموسها الظلم وسفك 2: 7فى( مى -64

 الدماء وهو يتفق مع اآلية 

 6:2يو-ج15:3اش-ب2-12:1مز -أ

 

) هذا هو دورنا ان نحزن او 2، 1: 7من األرض" (مى"ويل لى ...... قد باد التقى -65

بالحرى نحتاج ان نقول هذا كل يوم . فإذ ال تنفع صلواتنا بشئ وال نصيحتنا وال 

تحذيرنا بقى لنا ان (نبكى) . هكذا فعل المسيح بعدما حث الذين فى اورشليم وهكذا 

 ايضاً فعل األنبياء قديماً مثل ....... 

 األثنينمعا-جنحمياوميخا-بموسى–نوح-أ

 

ال يخجل صاحب الثروة والسطان ان يتكلم بصراحة عما فى نفسه من هوى  -66

 محبة المال فيفسد نفسة ومن حوله هات الشاهد الذى يدل على المعنى.......  

 7:13ميخا-ج7:3ميخا-ب6:5ميخا-أ

 

) هذه اآلية توضح 5: 7"احفظ ابواب فمك عن المضطجعة فى حضنك( " -67

الخداع الذى يمكن ان يحيا فيه األنسان حتى انه ال يأتمن من هى فى حضنه وهذه 

 تنطبق على قصة 

 داود-جشمشون-بايوب -أ

 

وردت هذه اآلية فى الكتاب المقدس فى   6: 7"اعداء األنسان اهل بيتة" ميخا -68

 1:12رسالةيعقوب-ج7:57أعمالالرسل-ب10:36أنجيلمتى-أ

 

 



 

 

 "اصبر ألله خالصى" النبى هنا يلقى باللوم على.......   -69

 هللاالذىسمحبالضيق-بالظروفالمحيطةبه -أ

 نفسهواخوتةويتقبلتأديبالربلخالصةوخالصاخواته-ج

 

) اذكر اآلية التى 24: 37"اذا سقط ال ينطرح ، ألن الرب مسند يدة" (مز -71

 هذاالمعنىتعطى 

 3:9ميخا-ج5:4ميخا-ب7:8ميخا -أ

"احتمل غضب الرب ألنى أخطأت الية حتى يقيم دعواى ويجرى حقى سيخرجنى -71

 عالمة قبول النور األلهى.....   9: 7الى النور"

اعترافاألنسانبسقطاتةوسترالربعليه-أ

التسليمالكاملبينيدىهللاصانعالخيرات-ب

 كلماسبقصحيح-ج

 

يعير عدو الخير الساقط فى الخطية بقوله اين هو الرب الهك؟ وكأن هللا  -72

يعجز ان يحفظ اوالده لكن اذ يرى يد هللا تقيمه يصيبة الخزى اذكر المعنى الدال 

 على ذلك 

 6:10ميخا-ج7:1ميخا-ب7:10ميخا-أ

 

 "يعود يرحمنا يدوس اثامنا وتطرح فى اعماق البحر جميع خطاياهم"  -73

 19: 7مى 

 ) اذكر من الكتاب الشاهد الذى يعطى المعنى السابق 

 األثنينمعا-ج44:22اش-ب18:22حز-أ

 

 ) انها تعبر عن وتشير الى  19: 7يقول القديس جيروم فى اآلية -74

 األفخارستيا-بالمعمودية-أ  الشفاء-ج

 

 

 



 

 

 

× ام √ عالمة ضع ثانيا:  
 

  )  (  يشابه اسلوب ميخا اسلوب مالخى فى سرد األحداث   -1

 )  يقال أن هللا ينزل عندما يتنازل ليعطى  3: 1كلمة ينزل فى (ميخا -2

 )  (     أهتماماً بالضعف البشرى 

 ) كان باب المدينة فى الشرق يشير الى رجال الدولة  9: 1(ميخافى  -3

 )  (    العاملين مع الملك ومشيريه 

 )  (    ميخا من سبط أشير -4 

   

 ) نفهم منها أن الخطية تعرى كل ما هو جميل فى  11: 1فى (ميخا -5

   )  (    نظر اإلنسان وال تستره  

 ) يصور فيها ميخا المآسى التى تحدث للشعب بواسطة  16: 1(اآلية -6

 )  (      السبى 

 طلب ميخا من ساكنة الخيش أن تهرب من الغزو القادم عليها ألنها   -7

 )  (   ل من دفعت صهيون ألرتكاب خطية أو

 كثيراً ما نرفض الصراحة فى توجيه حياتنا ونطلب الكلمات الخادعه  -8

 )  (    )  6: 2كما (فى ميخا 

 )  ( ) بالسفينة التى بال قالع 11: 2يشبه االنبياء الكذبة فى(  -9



 

 

  عندما يتسلل حب المال والطمع الى قلب االنسان يبغض الخير  -11

   )  (   2: 3لآلخرين ويشتهى الشر لهم كما فى ميخا 

   )  ( يغطى االنبياء الكذبة شواربهم  يشير ذلك الى عجزهم عن أن يتنبأوا  -11

 ) يصف فيها ميخا القادة بأنهم قادة  12، 11: 3اآليات فى (ميخا  -12

   )  (      يحكمون بالحق 

)  (   كان اليهود يعتقدون أن الخالص لجميع الشعوب  -13



 

 

   هللا يقيم من قلب كل مؤمن هيكالً مقدساً له   -14

 )  (  ضم من كل اآلمم شعباً سماوي اً صارت الكنيسة ت -15

طى لموسى على جبل صهيون الناموس األ -16  ُ  )  (  ول اِع

   )  (   لنبى ثمار الروح القدس بالتين يشبه ا -17

 جاء السماوى ليقيم من الساقطين كنيسه مجيده تحمل جنسيه   -18

   )  (     عريسها السماوى 

   )  (يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته حماية من األعداء  -19

   )  (  على مراحل فى عهد الملك صدقيا  تم سبى يهوذا -21

 )  ( 78تحقق خراب يهوذا على يد تيطس عام  -21

   )  (   ان صدقيا آخر ملك من نسل داود ك -22

   )  ( المسيح سيأتى مولوداً من عذراء  تنبأ إِشعياء أن السيد -23

   )  (  النبى بلدة ميالد السيد المسيح إشعياء حدد  -24
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:ً اآلية بشاهد المعنى وصل رابعا  
 

 -الجدول األول:

 

  (أ)   (ب) 

 أ  (6: 4)مى 
من يلجاء الى الروح القدس والكلمة ويستريح 

 تحتهما ال يخفيه من يسبب متاعب للبشر 
1  

  2 بعد التأديب يرد الرب المطرودة والتى رفضها  ب  (10: 4)مى 

 ج  (4: 4)مى 
شبه ميخا أورشليم بال ملك بإمرآه تتألم لتنجب طفالً 

 جديد اً 
3  

 د  (11: 4)مى 
بعد سنوات تعودين من بابل مع القائد الذى مع 

 صعودة الى السماء يحمل مسبيه سبي اً 
4  

  5 اآلن كثير من اآلمم تجتمع ضدك  س  (15: 5)مى 

 ص  (9: 4)مى 
إنهم ال يعرفون أنهم سوف يدرسون مثل القش الذى 

 يجمع من البيدر 
6  

 و  (12: 4)مى 
السيد المسيح ينفرد بكونه المولود أزلياً كإبن هللا 

 الوحيد 
7  

  8 تحذير لمن يرفض اإليمان بالمخلص راعى النفوس  ى  (2: 5)مى 

 

 

 

 



 

 

  -الجدول الثانى:

 

  (أ)   (ب) 

 1  الشريعة القديمة أعطيت  أ  جميع ما أوصيتهم به 

 2  الشريعة الجديدة أعطيت  ب  لكل الشعوب واألمم 

 3  الشريعة القديمة قدمت  ج  لليهود وحدهم 

 4  الشريعة الجديدة قدمت  د  فى جبل سيناء 

 5  وعلموهم أن يحفظوا  هـ  فى جبل صهيون 

 

  -الجدول الثالث:

 

  (أ)   (ب) 

أن الصمت من أجل هللا جيد كما أن 

 الكالم من أجل هللا جيد 
 1  القديس أرسانيوس  أ 

يجب أن نستأصل سم الغضب من أعماق 

 نفوسنا 
 2  األب بيمن  ب 

كثيراً ما تكلمت وندمت أما عن الصمت 

 فما ندمت قط 
 3  يوحنا كاسيان  ج 

من يحذر بلسانه لن يسلب كنزه منه 

 الى األبد 
 4  الشيخ الروحانى  د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


