
ن  ن القوسي   السؤال االول  :اختار  االجابة الصحيحة  ممابي 

تيبات معينة-1 ن  وفقا لتر الصوم ...............هوماوضعته الكنيسة لكل المؤمني   

كالهما صحيح  (  -الفردى-)الجماىع  

اشتهر .............. بالصوم حتر انه كان ال ياكل اال جرادا عسال  بريا-2  

يوحنا المعمدان   (-  داود النت  -)موىس النت    

وطا ومواصفات للصوم المقبول وللصوم المرفوض-3 حدد..................شر  

اشعياء النت   ( -يوئيل النت  -)ارميا النت    

لم يرصح لالنسان ان ياكل  اللحم الحيوانن  اال ........................ -4       

( منذ بداية الخليقة -بعد الطة وفان  -)قبل الطوفان  

 بعض اصوام الكنيسه التر من الدرجة .............تخفيفا عىل الناس-5
ن
  يسمح باكل السمك ف

كالهما صح  (    -الثانية-)االوىل     

ن اصوام الكنيسة حيث صامه ....................... -6 للصوم الكبت  المكانة العظىم بي   

السيد المسيح كالهما صحيح  (-)موىس النت     

با   .................. االربعينالمقدسة من الصوم الكبت  قبل اسبوع االالموضع البا-7  

يوس الكرام  -)يوليانوس   بطرس الثانن  (-ديمتر  

8- ............................
ن
يصام يوىم االربعاء والجمعة اسبوعيا ما عدا ف  

ن المقدسة  جميع ماسبق  (-عيدى الميالد والغطاس  -)الخمسي   

ه لعيد................ تطلق ك-9 لمه برامون عىل  الصوم النسىك لليوم او االيام السابقة مباشر  

االثنان معا  (-الغطاس  -)الميالد   

امون  ....................... -10  ن كان صوم الت  اذا وقع العيدالميالد او الغطاس يوم  االثني   

ن  -يوم واحد  ثالثة ايام (-يومي   

مه صح او عالمه خطا مع تصويب الخطا ان وجدالسؤال الثانن ضع عال   



 عمقة الكنىس الحقيقر زهد اختيارى من اجل انعاش ة الروح )         (-1
ن
الصوم ف  

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

 االباء الرسل فقط  -2
ن
الصوم الجماىع مارسته الكنيسة االوىل ممثلة ف  

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

 بعض االصوام الن-3
ن
)      (من اسباب اكل السمك ف ن ات والسمكتي  ن  معجزه الخمس خت 

ن
كه ف ه طعام الت   

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

يعتت  صوم الميالد من اصوام الدرجة االوىل )      -4  

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

وم ال تحتقروا االصوام والتهملوا صوم االربعاء  والجمعة )        (5 يقول القديس جت   

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

ن )     (-6 صوم نينوى هو صيام مدته ثالثة ايام ودائما يسبق الصوم الكبت  باسبوعي   

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

ن يوم واحد وخمسة ايام عىل االكتر  )     (-5 امون بي  واح مدة صوم الت 
تتر  

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

 القرن الخامس الميالد كمقدمة للصوم )       (-8
ن
اضيفت الثالثة ايام االوىل للصوم الميالد ف  

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

ة ولكن نهايته  ثابتة )      (مدة ص-9 ة الن الصوم بدايته متعت  وم الرسل متغت   

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

 الكنيسة يقال ان-10
ن
دة العذراء )        (الرسل هم الذين رتبوه بانفسهم بعد نياحة السي صوم السيدة العذراء قديما جدا ف  

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

 السؤال الثالث اكمل ما يىل 

ا حتر قال  ركبتاى ارتعشتا من .............................. صام .................  ...........كثت   

قيل عن......................انها كانت التفارق الهيكل عابدة باصوام و................. -2  

........ رصخ .........................لكل الشعب االن يقول الرب ارجعوا اىل بكل قلوبكم وبالصوم و....... -3  



قدسوا......................نادوا باعتكاف اجمعوا ............................... -4  

 هو اكل....................و.....................النت  ايضا اذا كانوا ياكلون القطانن -5
كان الطعام النبانر  

................ يصام يوم.......................الن فيه تمت المشورةعىل .... -6  

ا-7 فبعدما صام .......................نهارا و.......................ليله جاع اخت   

قال.............................ال تتعدوا صوم الرب اى ..................و......................ان لم يكن عندكم عائق مرضن -8  

داية المسيحية استعدادا لقبول مولود .................... صوم............رتبته الكنيسة من ب-9  

مدة صوم السيدة العذراء ىه ............................يوما تبدا من ....................اىل....................... -10  


