
أختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال االول  

أى القراءات بحسب اليوم .وتعنى طبقا لليوم ...............كلمة قطمارس كلمة -1  

(يونانية   _قبطية   -عربية   )  

.....................قراءات أحاد شهر طوبة كلها تتحدث عن-2  

(المسيح  الشبع ب-خالص يسوع لالمم   -تجسد المسيح  )  

.....................يتحدث االحد الثانى من شهر كيهك عن  -3  

(البشارة بوالدة يسوع المسيح_ميالد يوحنا المعمدان   -زيارة العذراء الليصابات )  

........................تذكارات ظهور جسد القديسة العذراء مريم بعد صعودها الى السماء يوم -4  

(مسرى 16- طوبة  21-بؤونة  21)  

هاتور  12هو يوم .......................اليوم الخاص بتذكارات -5  

(التالميذ  -المالئكة   -االنبياء  )  

بالرب وتهللوا ...................افرحوا ايها-6  

(المختارون  -الصديقون    -القديسين  )  

فصال54على .......................يحتوى قطمارس  7  

(صوم يونان   -الصوم الكبير -صوم الميالد )  

....................االحد السادس من قراءات احاد الصوم الكبير هو  -8  

(احد التوبة -احد االرتواء باالنجيل  -احد االستنارة باالنجيل )  

......................تدور قراءات الحد السابع من الخمسين المقدسة حول -9  

(عيد حلول الروح القدس -و نور الحياة  المسيح ه-الدخول الى المجد )  

يكون دائما فى الصوم الكبير وتقرا فيه قراءات عيد الصليب .....................عيد الصليب الذى يقع فى-10

 دائما

(برمهات 11-برمهات    10-توت    17)  



 

ضع عالمة صح او عالمة خطا مع تصويب الخطأ إن وجد :السؤال الثانى  

)           (رس السنوى الدوار على قراءات االحاد فقط   يشتمل القطما-1  

 ................................................................................................................... 

)          (يحتوى القطمارس على قراءات االحاد لشهر برمهات وشهر برمودة -2  

............. ......................................................................................................  

)        (تدور قراءات احاد شهر امشير على الشبع بالمسيح -3  

 ............................................................................................................... 

)          (يتحدث الحد الرابع من شهر كيهك عن ميالد يوحنا المعمدان  -4  

.......................................................................... .......................................  

)          (طوبة    30اليوم الخاص بتذكارات العذراء والقديسات هو يوم -5  

 .................................................................................................................. 

)           (ر  لها نبوات فى باكر   قراءات السبوت فى الصوم الكبي-6  

 ................................................................................................................. 

)         (قراءات االحاد فى الصوم الكبير ليس لها نبوات فى باكر -7  

 ....................................... .....................................................................  

)           (نصفه بلحن الحزن ونصفة االخر باللحن السنوى( البولس)قراءات قداس سبت الفرح يرتل -8  

 ............................................................................................. ............  

)           (تنقسم فترة الخمسين المقدسة الى ستة اسابيع -9  

 ................................................................................................... 

)        (كيهك يوم احد  تقرا فيه فصول الحد الخامس 30اذا جاء ثانى يوم عيد الميالد  10  

 ............................................................................................................. 



 

اكمل االيات االتيه : السؤال الثالث  

...................قد قيلت عنٍك يا مدينة .................اعمال -1  

....................ة ومسبح جدا فى مدين ................عظيم هو -2  

هو اخى واختى وامى .................. الذى فى ...............من يصنع مشيئة -3  

نارا ملتهبة ........................رياحا و..................الصانع  -4  

.....................ومن جميعها ينجيهم  .........................كثيرة هى احزان  -5  

على هدم حصون .......................بل قادرة ب .................. حة محاربتنا ليست اسل-6  

فى شدائدنا ....................وقوتنا  .....................الهنا هو -7  

..........................وابرارك .....................كهنتك يلبسون -8  

.........................فى اية ساعة ياتى.............................اسهروا النكم ال  -9  

.......................الذى صنعه  .....................هذا هو -10  

 


