
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كاتبه:
ونهايته لكي يعزي الشعب المستعبد فيي  السفرقيل أن كاتبه أيوب ثم أضاف له موسى أول 

 ، ويري آخرون أن الكاتب هو اليهو ألنه يكتب عن أيوب كشخص ال يزال حيا.مصر

 

 غاية السفر:
يكشف هذا السفر عن بعي  ووانيب رسير األليمر فيي حيياي الصيديكين، ممكيدا حكمي  ا  

 ير أمورنا، كما يعلن الفارق بين تعزيات الناس وتعزيات ا .الخفي  في تدب

 

 سماته:
بجانب ما حمله السفر من حكائق علمي  اكتشفت حديثا ويا  ككععي  ريعري  مين أعايم ميا 

 عرفه األدب الكديم والحديث بخالف اإلصحاحين األولين ووز  من األخير الذين كتبوا نثرا.

 

 قصة أيوب
  غالًبيا  عصير اببيا  البعاركي ( في 12: 4في أرض عوص في بالد أدوم )مراثي أيوب نشأ

 في أيام يعكوب، كان سابكا عن موسى بدليل عدم ذكره ريئا عن الخروج.

   يفير  ا  بيأوالده الصيالحين ..بمشيهد ييربب بيين السيما  واألرض أييوب تفتتح قص

عن الشكوى ضدهم ليدخل بهيم لليى ضييكات م يري  عدو الخيرلكن ال يكف .. ويعتز بهم 

 ئه.أوالده وأمواله وصحته وتعزي  زووته وأصدقا، فكد أيوب كل ري  اإليمانكي ينكروا 

  وا  أصدقاؤه فمرروا نفسه بالنكد، لذ ظنيوا أن اليييق عالمي  غييب ا  وأن أييوب فيي

 .التوب حاو  للى 

 :الهوتي متدين أربه بالفريسيين استنبب براهينيه مين دروس تعلمهيا  أليفاز التيماني

 .في حلم أو رؤيا

 :(21 - 1: 8اعتمد علي أمثال قديم  ) بلدد الشوحي 

 :ظن أنه صاحب معرف  وحكم ، اعتمد علي خبرته وتفكيره العكلي صوفر النعماتي 

 :راب حكيم متواضع انتار حتى النهاي ، أظهر أن األلم هيو لتأدييب الينفك، كميا  أليهو

 .أعلن عن الحاو  للى الفادي الوسيب للتبرير، وسمو حكم  ا 
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 أختار اإلجابة الصحيحة   اوال :

  ثم انقل االجابة فى جدول االجابات

 

 كان ايوب روآل............. -2

 بارا محبا للمال-ج غنيآ وتكيآ           -تكيآ واليحيد عن الشر     ب-أ

 

 كانت عدد سنين حياي ايوب البار أكتر من ............... -1

 سنه  01 -ج  سنه      111 -ب  سنه          241-أ

 

 معنى اسم ايوب  -1

 ابن ا   -ج المستمع لصالته    -الميعهد او المتألم        ب-أ

 

   اليوب بالتجارب وذلك لينكيه من خعيه.............سمح ا -4

 محبه اوالده  -ج محبه المال     -البر الذاتى والكبريا          ب-أ

 

 وقال ايوب عريانآ خروت .........وعريانآ اعود الى هناك  -5

 من بعن امى -ج  من بيتى         -ب  من االرض      -أ

 

 من الذى بدأ بالكالم ؟ -6

 ايوب تكلم اوأل مع اصحابه -أ

 اليفاز بد  بالكالم اوال مع ايوب -ب

 بلدد بد  بالكالم اوال  -ج

 

 الحارثين اثما والزارعين ركاوه........... -0

 يتجنبونها -ج       يحصدونها      -ب  يجدونها       -أ

 

 ذكر انه رأي رؤيا ألثبات عدل ا  هو ...............  -8

 صوفر -ج     اليفاز            -ب   بلدد      -أ
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 الن ............يكتل الغبي  -9

 الحسد-ج  الغيري       -ب   الغيظ            -أ

 

 ذكر اليفاز اليوب ان االنسان ليك .............من ا   -21

 اقدم -ج  أطهر               -ب أبر               -أ

 

 ............ بنوه بعيدون عن االمن وقد تحعموا فى الباب وال منكذ -22

 االنسان -ج   الملك       -ب الغبى              -أ

 

 االنسان مولود ............. كمان ان الجورا  الرتفاع الجنا  -21

 للمشكه -ج  للتراب    -ب  للمون         -أ

 

 .....أفكار المحتالين فال تجري ايديهم قصدآ........ -21

 الصادد-ج  الفاعل        -ب المبعل     -أ

 

 المنجي ........... من السيف ضمهم ومن يدى الكوى  -24

 البائك-ج  الحكيم          -ب  الغبى       -أ

 

 رقم ...........يرمز للكمال  -25

 سبعه  -ج  اثنان        -ب  واحد         -أ

 

 ( 8كانت الكلمات التى تكلم بها بلدد الشوحى صديكه ايوب فى األصحا  ) -26

 كل ماسبق-ج  غير حكيمه      -ب غير معزيه        -أ

 

 حكم اصدقا  ايوب عليه انه كان مرائيا فحياي االنسان المرائى تكون  -20

 فارله دائما -ناوحه لمدي قصيري     ج-ناوحه دائما         ب-أ
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 كان بلدد الشوحى من الشخصيات التى تهتم  -28

 االثنين معآ-بعمق عالقته با   ج -بالماهر الخاروى         ب-أ

 

 استعرض ايوب امثله كثيري توضح قوي ا  وقدرته وتحكمه فى -29

 كل ما سبق  -ج  األنسان         -ب  العبيع     -أ

 

 الفاعل عاائم ال تفحص وعجائب ال تعد قيلت هذه األيه من  -11

 األثنين معا -ج بلدد الشوحى       -ب أليفار           -أ

 

اذكر األيه التى بدأ فيها ايوب يتذمر على ا  بكثري الييكات التى سمح بها له رغم  -12

 انه لم يفعل خعيه غير عاديه تستدعى هذه األالم 

 (0:8)-ج  (      6:22)-ب (       20:9)-أ

 

(وهو يشعر بمراري النفك لما تعرض من ضيكات 21كان ايوب يعاتب ا  فى ايوب ) -11

 وذلك ألحساس 

 ببنوت                     -ب  بالم ا       -أ

 بالم اصدقائ  له -ج

 

 يبدأ عمل التوبه عند األنسان الروحى بييي -11

 ترك الخعيه          -ب  محاسب  النفك     -أ

 باألعتراف بها  -ج

 

ا  له الكدري الكامل  والحكم  الكامل  فى نفك الوقت ويسعيع بحكمته ان يستخدم  -14

 ......التمام مشيئته 

 األنسان الشرير       -ب  األنسان البار        -أ

 كل ما سبق  -ج
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 طلب ايوب من ا  طلبآ حتى يتثنى له ان يكف امامه  -15

 ان يبعد يدي عنه والتدع هبيته تدعيه-أ

 ان يبعد عنه اصدقا ي لعدم حكمتهم وكالمهم -ب

 ان يروع اليه كل ما فكده وضاع منه -ج

 

 ان ا  يراقب عن قرب كل اعمال اوالده وذلك بغرض -16

 لتكون مخاف   ا  فى قلبهم -أ

 ليمنعهم من الخعيه ويحميهم من ررور كثيري -ب

 كل رى مما سبق-ج

 

ي  ايامه مثل األوير الذى ينتار اورته فى كان ايوب ينتار من اللله ان يريحه فى نها -10

 نهاي  اليوم وهذا يشيرا للى 

    عودته الى الغتى ثانيا -أ

 رفا ي من امراض  -ب

 انتااره للحياي األبدي -ج

 

 رفبالحرى مكروه وفاسد األنسان الشارب األثم كالما رذكرت هذه األي  فى -18

 (21:21)اى-ج  (            0:24اى)-ب (        26:25اى)-أ

 

 رهد الكتاب المكدس عن ايوب انه قديك ورفاعته قوي  ودا فى  -19

 (21:20)عب -(               ج24:24)حز-ب (            5:2)تث -أ

 

( ايه تدل على ان األنسان الشرير ال يشعر باألكتفا  والكناع  وال اييا 25فى األصحا  ) -11

 العمائنين  بل بالحرمان رغم ووود ثروي لديه 

 (15:25اى)-ج (         19:25اى)-ب (          11:25اى)-أ

 

 من الشخصيات التى تتشابه  مع ايوب فى الييكات التى عارها وصبر عليها  -12

 نو   -ج السيد المسيح        -ب ابراهيم           -أ
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 بسبب 29ركوى أيوب من الناس فى األصحا   -11

 حبهم له -ج  ظلمهم له     -ب مدحهم الكاذب     -أ

 

 راما أنا فكد علمت أن ولى حى وابخر على االرض يكوم ر هذي األيه تشير للى  -11

 ليمان أيوب العايم بالمسيح الذى سياتى فى مل  الزمان -أ

 لن حياي األنسان ركا  على األرض-ب

 لن األنسان الحى يتالم -ج

 

 (توضح أن صوفر يتميز بيي1:11رأسمع ورو  من فهمى يجبينىر) -14

 المحبه   -ج   التواضع      -ب الكبريا             -أ

 

 ...................... ليك من نصيب األررار 11من أصحا   -15

 السالم الداخلى-ج   الموت صغيرأ      -الخوف من الفكرا           ب-أ

 

 كان أيوب يتروى الموت بسبب 20فى االصحا   -16

 كل ما سبق -ج كالم أصدقائ          -ب مصائبه       -أ

 

 يتسأل أيوب لماذا تنجح طريق األررار وهى نفك المعنى فى  12فى ص  -10

 (21:1)فى -ج  (     11:5)أف-(          ب21،1:01)مز-أ

 

 يرى أيوب أن الشرير ينار هالك ا  ويشرب من كأس غيبه  12فى ص  -18

 12عدد-ج       11عدد  -ب         29عدد-أ

 

 ال يشرق نوره المكصود بجنوده هنا  هل من عدد لجنوده وعلى من -19

 المممنين فكب -ج  البشر    -ب  المالئك      -أ
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 كيف يتبرر اإلنسان عند ا   -41

 باألعمال   -أ

 بدم المسيح الذى بذل على عود الصليب لفدائنا   -ب

 الرئ مما سبق-ج

 

 ( قالها أيوب لييا فى 4:15آيه ) -42

 (1:10)اى -(           ج24:11)اى-ب  (       24:25)اى-أ

 

 ( نتعلم منها 6:15آيه ) -41

 اإلتياع أمام ا         -أ

 اإلنسان من غيرا   اليساوى رئ   -ب

 كالهما صحيح -ج

 

 لما أنا فكد علمت أن ولى حى وابخر على األرض  -41

 ن يكوم  هذه ابيه بنوي ع

 الكيام  العام      -ب  تجسد السيد المسيح   -أ

 الموت الجسدى  -ج

 

 ( تدل هذه ابيات على 8،0:16يمد الشمال على الخال  ويعلق األرض على الرئ )اى -44

 عام  ا  فى خلكه للكواكب والسما  واألرض-أ

 عامه ا  فى خلكه للبحار والمحيعات -ب

 عامه ا  فى خلكه لإلنسان -ج

 

 (21:16ربنفخته السماوات مسفره ويداه ابدأتا الحيه الهاربهر ) -45

 المكصود بالحيه الهاربه 

 مجموعه من النجوم تسمى درب التبانه -أ

 الحيه األولى التى داخلها الشيعان -ب

 كل ماسبق صحيح -ج
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 رليكن عدوى كالشرير ومعاندى كفاعل الشرر -46

 نفهم من هذه ابيه أن أيوب  

 أعلن رفيه للشر -أ

 أعلن رفيه للتوبه -ب

 أعلن رفيه للكالم مع أصدقائ  -ج

 

 ما هو اول حيوان خلكه ا   11من دراستك ألصحا   -40

 البهيموث -ج  الوعل-ب  الثور-أ

 

 (ترمز الفيه هنا 26:10ان كنز الفيه كالتراب وأعد مالبك كالعين ) -48

 المال  -ج معدن الفيه       -ب كلمه ا       -أ

 

 ( أن بيتهم 28:10من عكاب األسرار كما وا  فى ) -49

 ضعيف مثل حشري العث-أ

 سريع الزوال مثل الماله -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 يتكلم عن  18األصحا   -51

 الحكم  األلهيه النازله من فوق -أ

 الصبر على التجارب والييكات -ب

 كرامه ايوب وفيائله -ج

 

 (يوضح تعب اإلنسان للحصول على الكنوز المختفيه 22:18ايوب ) -52

 فى االرض ويكون لنا مثال للمثابري على 

 الجهاد الروحى  -أ

 الجهاد فى العمل -ب

 الجهاد فى الحصول على المال-ج
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 لماذا يععى ا  لألررار نجاحا فى الحياي أحيانا  -51

 حتى يشكروا ا  ويتوبوا عن خعاياهم -أ

 بنه ا  عادل وبذلك أخذوا المكافاي األرضيه -ب

 كل ما سبق -ج

 

 الحكم  األلهيه التى تكلم عنها أيوب هى  -51

 اإليمان با  -ب   األقنوم التانى -أ

 رو  اإلفراز -ج

 

 لم يستعيع أيوب تكدير قيمه الحكمه األلهيه ألنها  -54

 يفييها الرو  الكدس على اوالد   الذين يعلبونها -أ

 اليوودعلى األرض اى رئ له قيمه مثل الحكمه األلهيه -ب

 كل ما سبق صحيح-ج

 

 هو  18يمكد أيوب أن مصدر الحكم  فى أصحا   -55

     ا  وحده    -ب  المعرفه    -أ

 الخبري فى الحياي  -ج

 

 (يكصد أيوب هنا 1:19سراوه على رأسى وبنوره سلكت الالمه ) -56

 خيوعه   وركره على نوري الذى افاضه عليه -أ

 معرفته وحكمته الشخصيه -ب

 غناه ومركزه فى األول-ج

 

 مبنى على  19احترام المجتمع كله بيوب فى اصحا   -50

 حكمته وأعماله الصالحه-أ

 سلعانه وسيعرت  وغناه -ب

 إليمانه با   -ج
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 ( ربه أيوب نفسه بعائر السمندل ألن أيوب كان يشعر 28:19ايوب ) -58

 أنه أن تعرض للتجارب سيخرج أكثر قوي الن ا  معه -أ

 أنه سيعيش كثيرا -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 من هذه ابيه ظهر  )2:11فى أيوب ) -59

 كبريا  أيوب المدفون فى داخله -أ

 تواضع أيوب-ب

 تعامله بحكم  فى التجارب -ج

 

( يتكلم فيها أيوب بكبريا  عمن سخروا ب  ولكن فى نفك الوقت يعلن 8:11ايوب ) -61

 نبمته عن السيد المسيح كما وا ت فى 

    (   25:24لوقا )-أ

 (   11:28يوحنا)-ب

 (21:21متى ) -ج

 

(ترى أن األهوال والتجارب التى كان أيوب يان أنها 11من خالل قرا تك أليوب ) -62

 بعيدي عن مهاومته ومر بها وأتيح ان كل رئ يمكن زواله والذى يبكى فكب هو 

 نعم  ا  العامله داخل اإلنسان-أ

 ارادي وطمو  اإلنسان -ب

 احزانه ومتاعبه-ج

 

شعر بك أحد من الناس مثل أيوب ماذا ان كنت تعانى من آالم وتشعر أنك وحيد والي -61

 تفعل 

 تذهب للعبيب -أ

 ترفع قلبك للى ا  وتعلب منه المعونه ألنه معين المتألمين-ب

 تتبع طرق العالم من سلوك اليليق بأوالد ا  من سهر ولدمان-ج
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 لماذا صمت أليهو طوال الحوارات السابكه ولم يتكلم لالآخيرا -61

 ألنه لم يجد كالم يكوله-أ

 ذلك احتراما أليوب وأصدقائه الشيوخ ألنه كان أصغرهم -ب

 ألنه كان موافق على كالم اصدقا  أيوب-ج

 

 لكب لليهو بالبوزى ألنه من  -64

   نسل بوز لبن ناحور أخو ابراهيم -أ

 أسري مباركه-ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 (2:12ما العهد الذى قعع  أيوب على نفسه فى ) -65

 يعيش فى طهاره أن ال يتعلع للى أمراي أى-أ

    أن يكول الصدق دائما -ب

 أن يععف على الفكرا -ج

 

 (يمكد فيها4:12أيوب ) -66

 أهميه مخافه ا  -أ

 أهميه اإلنسحاق والتذلل فى الحياي الروحيه -ب

 أهميه محبه ابخرين -ج

 

 (22:12ماهى الرذيله التى تكلم عنها أيوب فى ) -60

  خعيه األدانه     -ب  هى خعيه الزنا       -أ

 خعيه الكذب -ج

 

( كان أيوب يشعر 18:1ليك عند ا  فرق بين العبد والحر كما فى غالطيه ) -68

 بالمساواي لييا بينه وبين عبيده كما وا  فى 

 (1:14اى)-ج  (      21:12)-ب (     4:11اى)-أ
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 ( أوصانا ا  بأعمال الرحمه وظهر ذلك أييا فى 15:15فى انجيل متى ) -69

 (من هذه الفيائل 11،12:12اى )

 زياري المسجون -ب  اطعام الجائع وأضافه الغربا  -أ

 كل ماسبق خعأ-ج

 

من هو الذي ييحك على الخوف وال يرتاع وال يروع عن  19من دراستك ألصحا   -01

 السيف  

 الحصان  -ج  النسر   -ب  االنسان    -أ

 

 لليهو غيب بشدي على أيوب وذلك بن أيوب  -02

 حسب نفسه أبر من ا  -أ

 لم يتوب عن خعاياه-ب

 انتهر لليهو بشده-ج

 

(أنه تخلص من كل األغراض الشخصي  فى 11،12:11نفهم من كالم لليهو فى) -01

 كالمه النه

 كان يشعر بحيري ا  ومخافته -أ

  كان مملو  سالم ونعم -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 الذى يشرب الهز  كالما  هو  -01

 ايوب -ج اإلنسان         -ب  اليفاز التيمانى      -أ

 

 لنمتحن النفسنا الحق ونعرف بين انفسنا ماهو طيب من قال هذه العباره -04

 صوفر النعمانى -ج اليهو           -ب  ايوب               -أ

 

 اذكر الشاهد الدال على ذلك؟ 14 تكلم اليهو عن عدل ا  االصحا  -05

 (9،8،0)-ج           ( 21،22،21(-ب (           1،1،2)-أ

12 



 

 

 

 جدول اإلجابات

 

 ج ب أ م ج ب أ م ج ب أ م ج ب أ م

2    12    42    62    

1    11    41    61    

1    11    41    61    

4    14    44    64    

5    15    45    65    

6    16    46    66    

0    10    40    60    

8    18    48    68    

9    19    49    69    

21    11    51    01    

22    12    52    02    

21    11    51    01    

21    11    51    01    

24    14    54    04    

25    15    55    05    

 المجموع    56    16    26

20    10    50     

28    18    58    05 

29    19    59        

11    41    61        
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 أكمل  مع ذكر الشاهد ثانيا :

 

 )...... : ...(  ..........فليكن اسم الرب  ..........الرب أععى والرب  -2

 

 )...... : ...(   ال نكبل  ..........من عند ا   ..........الخير  -1

 

 )...... : ...(    ..........التفحص وعجائب  ..........الفاعل  -1

 

 )...... : ...(   يعكك الحق  ..........يعوج الكيا  او  ..........هل  -4

 

 )...... : ...(    ..........وال يأخذ بيد  ..........رف  هوذا ا  ال ي -5

 

 )...... : ...(    ..........وتفتش على  ..........حتى تبحث عن  -6

 

 )...... : ...(    ..........صنعتانى كلى وميعا  ..........يداك  -0

 

 ...()...... :   خيمتك..........الذى فى يدك و اليسكن  ..........ان ابعدت  -8

 

 )...... : ...(   كل البشر  ..........نفك كل حى  ..........الذى  -9

 

 )...... : ...( يستععم طعام  ..........تمتحن األقوال كما ان  ..........أفليست  -21

 

 )...... : ...(   ..........وأن احاكم للى  ..........لكنى اريد ان اكلم  -22

 

 )...... : ...(   ..........والخعايا أعلمنى ذنبى  ..........كم لى من  -21

 

 )...... : ...(  ..........قليل االيام وربعان  ..........األنسان مولود  -21
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 )...... : ...(   تشهدان عليك  ..........يستذنبك الانا  ..........ان  -24

 

 )...... : ...(  تمسككم ..........وتعزيه  ..........بل كنت ارددكم  -25

 

 )...... : ...(   ..........وراهدى فى  ..........هوذا فى السماوات  -26

 

 )...... : ...(    ..........عند نفسك من هو الذى  ..........كن  -20

 

 )...... : ...(   ..........ينعفى والييى لهيب  ..........نعم نور  -28

 

 )...... : ...(   ..........أنتم على ياأصحابى ألن يد ا   ..........ترا فوا  -29

 

 )...... : ...(    ..........وابخر على ..........أما أنا فكد علمت أن  -11

 

 )...... : ...(  ..........من قريب وفر  الفاور للى  ..........أن هتاف  -12

 

 )...... : ...(   ..........لتبعد عنى مشوري  ..........هوذا ليك فى يدهم  -11

 

 )...... : ...(  غير نكيه فى عينيه ..........الييئ ..........هوذا نفك  -11

 

 ... : ...()...   وسكانها ..........ترتعد من تحت  .......... -14

 

 )...... : ...( نفسه  ..........عندما يكععه عندما يسلب ..........بنه ماهو  -15

 

 )...... : ...(   ..........فمن أين توود وأين هو مكان  ..........أما  -16

 

 )...... : ...(   بمكياس ..........وزنا ويعاير  ..........ليجعل  -10
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 )...... : ...(  رأت فشهدت لى ..........سمعت فعوبتنى ..........بن  -18

 

 )...... : ...(  تيعهدنى  ..........من نحوى بكدري ..........تحولت للى  -19

 

 )...... : ...(   زوان  ..........لينبت روك وبدل  ..........فعوض  -11

 

 )...... : ...(     ..........والآملت  ..........أحابين ووه  ال -12

 

 )...... : ...(     ..........وصاحبا لرئال  ..........صرت أخا  -11

 

 )...... : ...(     ..........ونسمه الكدير ..........رو  ا   -11

 

 )...... : ...( من اإلنسان ..........انا أويبك ألن ا   ..........ها لنك فى هذا لم  -14

 

 )...... : ...(   ..........اليالحظ  ..........لكن ا  يتكلم مري  -15

 

 )...... : ...( استكامته ..........واحد من الف ليعلن  ..........ان وود عنده مرسل  -16

 

 )...... : ...( ..........عن الهبوط للى الحفري قد وودت  ........يترا ف عليه ويكول  -10

 

 ...()...... :   ..........من لحم الصبى ويعودللى أيام  ........يصير لحمه  -18

 

 )...... : ...(  ..........كما أن الحنك يذوق  ..........الن األذن تمتحن  -19

 

 )...... : ...(    ..........وا  نزع  ..........الن أيوب قال  -41
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 ........)...... : ...(وللكدير من  .......الول ذلك اسمعوا لى ياذوى األلباب حارا   من  -42

 

 )...... : ...(   الندركها  ..........يصنع  ..........ا  يرعد بصوته  -41

 

 )...... : ...(  خالكهم  ..........كل انسان ليعلم كل  ..........يختم على  -41

 

 )...... : ...(   ..........نورهم وتنكسر الذراع  ..........ويمنع عن  -44

 

 )...... : ...(   ..........وتكسو عنكه  ..........هل انت تععى الفرس  -45

 

 )...... : ...(  يجاوبه  ..........ام المحاج  ..........هل يخاصم الكدير  -46

 

 )...... : ...(   أنت  ..........حكمى تستذنبنى لكى  ..........لعلك  -40

 

 )...... : ...(    ..........فمن يكف لذا  ..........ليك من رجاع  -48

 

 )...... : ...(  ..........كل بنى هو ملك على  ..........يشرف على كل  -49

 

 )...... : ...(  عليك أمر ..........كل رئ وال  ..........قد علمت أنك  -51
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 ( مع التصحيح للخطأX( او عالمه )√ضع عالمه ) : ثالثا

 

 كان ايوب النبى من رعب ا  المختار  -2

......................................................................... ).....( 

 

 لم يستعع أيوب النبى بالرغم من كل تكواه ان يزرع المحبه بين أوالده -1

 ).....(......................................................................... 

 

 تعرض ايوب للتجارب بعد ان سكب وأخعأ وفكد محبه ا  له -1

......................................................................... ).....( 

 

 ها أوالدهكان ايوب حارصا على حيور الوالئم التى كان يكيم -4

......................................................................... ).....( 

 

 سمال ا  للشيعان من اين وئت ؟يعنى ان ا  كان اليعرف من اين وا  الشيعان  -5

......................................................................... ).....( 

 

بلدد الشويحى  متعاطف مع صديك  ايوب ألن كان انسان مختبرآ ا  فى حياته كان  -6

 ويسعى للتعمق فى معرف  ا 

......................................................................... ).....( 

 

 استعاع ابليك من خالل اصدقا  ايوب ان يسكعه فى التجديف على ا   -0

..... ).....(.................................................................... 

 

يستعيع ا  ان يخيع العبيع  ألرادته دون ان يأخذ رأيها بينما ال يخيع األنسان  -8

 ألرادته رغم انه األصغر واألضعف

....................................................................... ).....(.. 
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 يستعيع األنسان الروحى ان يدرك اسباب مايحدث حوله من احداث يدبرها ا  له ال -9

 ).....(......................................................................... 

 

 ( اراد فيها ايوب ان يتبرر امام اصدقائ  وزووته فهذا ما كان يهمه 25:9فى األيه ) -21

......................................................................... ).....( 

 

يرا على كل ما اصابه من ضيكات االانه انسحق وتواضع وتذكر رغم عتاب ايوب   كث -22

 فيل ا  عليه

......................................................................... ).....( 

 

 كان صوفر النعمانى اكثر اصدقا  ايوب قسوي عليه ولم يشعر بمحبه ايوب نهائيا  -21

....................... ).....(.................................................. 

 

استخدم اصدقا  ايوب ناري  ألثبات افكار خاطئ  عندهم وهى ان ا  يكافئ األبرار  -21

 ويعاقب األررار ليثبتوا ان ايوب كان ررير 

......................................................................... ).....( 

 

 ايوب فى نفسه وانه كان يسلك بالشر بعد اتهامات اصدقا ي له  تشكك -24

......................................................................... ).....( 

 

اخعئ ايوب عندما وقف امام ا  وعاتبه على كل هذه الييكات فاليحق لألنسان ان  -25

 يعاتب ا  عن رئ ما

............. ).....(............................................................ 

 

 بحدثنا صوفر النعمانى أن فر  الشرير ممقت 11فى ص -26

......................................................................... ).....( 
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 11تعاطف صوفر النعمانى بعد سماعه لشكوى أيوب فى ص -20

......................................................................... ).....( 

 

 من نصيب األررار أنه اليعرف فى بعنه قناع  الينجو بمشتاه  -28

......................................................................... ).....( 

 

 يرى أيوب أن الموت حق على األررار واألبرار سوا   12فى ص -29

...................................................... ).....(................... 

 

( أقبل الشريعه من فيه وضع كالمه فى قلبك تحمل نفك المعنى األيه 11:11فى)  -11

 ( 22:229فى )مز

......................................................................... ).....( 

 

 والجزررسم حدا على ووه المياه عند اتصال النور بالالمه يفسر خاصيه المد  -12

......................................................................... ).....( 

 

 (تدل على قدره ا  وسلعان  على كل ري 21:16آيه )  -11

......................................................................... ).....( 

 

 ناطور معنى الناطور الحارسيبنى بيته كالعث أو الماله صنعها لل -11

......................................................................... ).....( 

 

 ( نعرف منها أن مكان الفهم الحكيكى اإللهى مصدره السما 21:18آيه ) -14

......................................................................... ).....( 

 

 يرمز للسيد المسيح الذى يفي  بالبركات الكثيري على كنيسته 19ايوب فى اصحا   -15

......................................................................... ).....( 

21 



 

 

 

 

(ظهرا تياعه وأعتبر نفسه تراب ورماد مثل ماقاله ابراهيم فى 29:11أيوب فى ) -16

 ( 10:28تكوين)

 ).....(......................................................................... 

 

 لليهو كلمه عبريه معناها ا  هو يهوه وبرخئيل معناها ا  يبارك -10

......................................................................... ).....( 

 

 لينزع منه خعيه الحكد والكراهيهسمح ا  بيوب بكل هذه التجارب  -18

......................................................................... ).....( 

 

 من كالم لليهو يعلمنا أن نصلى ونعلب من ا  المعونه قبل الكالم . -19

...................................................................... ).....(... 

 

 اما فجار االرض فيذخرون غيبأ ال يستغثيون اذا هو حررهم  -11

......................................................................... ).....( 

 

 انار الى هذا ياايوب وقف وتأمل بعجائب ا   -12

 ).....(......................................................................... 

 

 فاواب ا  ايوب من السما   -11

......................................................................... ).....( 

 

 ان األموات األتكيا  أوالد ا  يشعرون باحبائهم بعد الموت -11

 ).....(......................................................................... 
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 من هو أو من هي أو من هم رابعا :
 

 م السمال من هو أو من هي أو من هم

 
الذى اتهم ايوب بالسفاه  وعدم التعكل 

 وعدم الحكم  
2 

 
الباسب السماوات وحدي والمارى على اعالى 

 البحر
1 

 
اول امبراطوري  فى العالم وتميز ملوكها 

 بالكبريا  
1 

 4 هسكب فى اليأس حتى كره حيات 

 
تروى ا  ان ال يصير خصما له، و يعلب 

 رحمه
5 

 
بالكذب والهزار الصديق الذى اتهم ايوب 

 والكبريا 
6 

 
الصديق الذى دعا ايوب الى التوبه وقدم له 

خعوات محددي للتوبه السليم  رغم انه لم 

 يعيش ما يكوله 

0 

 
سخروا من  كالم ايوب مع انه كان يتكلم 

 بحكم  من ا   
8 

 
حياته تشبه زهري العشب تذبل سريعا 

 وتنتهى 
9 

 
الما  تفرخ الشجري التى تنبت ومن رائحه 

 وتنبت فروعا كالغرس
21 

 
غيب  افترسنى واضعهدنى حرق على 

 اسنانه عدوى يحدد عينه على 
22 

 
يشرف على كل متعال هو ملك على كل بنى 

 الكبريا 
21 

22 



 

 

 من القائل ولمن قالها مع ذكر الشاهد خامسا :
 

 الشاهد لمن قيلت من الكائل العباري م

2 
للى متى تكول هذا وتكون 

 أقوال فيك ريحا رديده
  )... : ......( 

1 
ال تستذنبنى فهمني لماذا 

 تخاصمنى 
  )... : ......( 

1 
اصلفك يفحم الناس أم تلخ 

 وليك من يخزيك؟
  )... : ......( 

4 
غير انه لى فهم مثلكم لست 

 انا دونكم 
  )... : ......( 

5 
روحى تلفت أيامى أنعفات 

 لنما الكبور لى 
  )... : ......( 

6 
السلعان والهيبه عنده وهو 

 صانع السالم فى أعاليه 
  )... : ......( 

0 
ليكن عدوى كالشرير ومعاندى 

 كفاعل الشر 
  )... : ......( 

8 

لن كنت قد وعلت الذهب 

عمدتى أو قلت لآلبريز أنت 

 متكلى 

  )... : ......( 

9 
لن كانت أرضى قد صرخت 

 على وتباكت اتالمها وميعا 
  )... : ......( 

21 

هأنذا قد صبرت لكالمهم 

أصغيت للى حجكم حتى 

 فحصتم األقوال 

  )... : ......( 
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 صل العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( : سادسا
 

 )ب( )أ(

 ينجيك  .أ النه يجر  2

 يفديك من الموت  .ب يسحق 1

 ويعصب  .ت فى ست ردائد 1

 يفديك من حد السيف  .ث وفى سبع 4

 يداه تشفيان  .ج فى الجوع 5

 ال يمسك سو   .  وفى الحرب 6

 الخراب  .خ من سوط اللسان 0

 تسالمك  .د فال تخاف من 8

 تختبأ  .ذ والتخشى 9

 وحوش االرض  .ر وحوش البريه 21

 
 

 

 اتاألجاب

 

 21 9 8 0 6 5 4 1 1 2 رقم
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 هات ايه تعطى هذا المعنى : سابعا

 

..  (21:21كو2) تسعيعونولكن ا  امين وعادل الذى ال يدعكم تجربون فوق ما  -2

 هات ايه تدل على ان التجارب بسما  من ا  

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 ينبغى ان نرضى بالتجارب وال نرف  التأديب كما قال اليفاز -1

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

...................................................................... )... : ......( 

 

زل ويكف عند باب الخيمه ويتكلم الرب ومكان عمود السحاب لدخل موسى الخيمه ين -1

 (9:11مع موسى )خر

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 (10:11مشوري ا  )اعمال الرسل  النى لم أوخر أن أخبركم بكل -4

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 (11:21ق )امثال الصالح يورث بنى البنين وثروي الخاطئ تدخر للصدي -5

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 (21:22رأس الحكمه مخافه الرب فعنه ويده لكل عامليها )مز -6

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

...................................................................... )... : ......( 
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 ( نلبك البر كدرع وخوذه الخالص على راسه 20:59) أرعيا  -0

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

...................................................................... )... : ......( 

 

الديانه العاهره النكيه عند ا  ابب هى هذه افتكاد اليتامى واألرامل فى ضيكتهم  -8

 (10:5وحفظ اإلنسان نفسه بال دنك فى العالم )يعكوب

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

...................................................................... )... : ......( 

 

ما أومل أن نهتم بعمل الرحمه لنساعد كل محتاج ماديا وروحيا هات من ايوب آيه  -9

 على نفك المعنى 

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

...................................................................... )... : ......( 

 

( بذلت ظهرى للياريين وخدى للناتفين ووهى لم استر عن العار 6:51ارعيا  ) -21

 والبسق 

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 لست أنت المحتاج الى عبوديتى بل أنا المحتاج للى ربوبيتك  -22

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 ذهب أيوب يبحث عن ا  فى كل مكان  -21

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 مشكله أيوب هى ثكته فى أنه بار -21

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

...................................................................... )... : ......( 
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 يتروى أيوب أصدقا ه أن يسمعوه واليكاطعوه -24

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 أن الرب يفعل العاائم   -25

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 بكالمك تبرر وبكالمك تدان -26

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 راهد أيوب مجئ السيد المسيح كلمه ا  المتجسد  -20

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 سيزول حتمأمهما بلغ علو نجا  األررار فأنه  -28

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 تشير للى هالك األررار فى العوفان  -29

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

...................................................................... )... : ......( 

 

 تشير للى هالك األررار فى سدوم وعموره -11

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

...................................................................... )... : ......( 
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 اذكر حدث من الكتاب المقدس  ثامنًا:

 يلى مع ذكر الشاهد على مايدل      

 
 

 م السمال الحدث الشاهد

  : .....(29)تك
هوذا يهدم فال 

 (21يبنى )اى 
2 

  : .....(29)تك
يغلق على 

 انسان فال يفتح
1 

  : .....(24)حز
يمنع المياه 

 فتيبك األرض
1 

  : .....(0)تك
يعلق المياه 

 فتكلب االرض
4 

  : .....(11أى1)

يذهب 

بالمشيرين 

 أسرى

5 

 6 حمق الكيا   : .....(20صم1)

  : .....(4صم2)
يذهب بالكهنه 

 اسرى
0 

 8 يكلب األقويا   : .....(20صم2)

 9 يكعع كالم أمنا   : .....(8)اس

  : .....( 4)دا
يلكى هوانا على 

 الشرفا 
21 
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 فى كثير من اآلصحاحات فى سفر أيوب  تاسعًا:

 أن أيوب يرمز للسيد المسيح له كل المجدنجد 

 فى اآلحداث اذكر أوجه الشبه بين أيوب والسيد المسيح

 مع ذكر الشاهد أن أمكن

 
 

 م أيوب السيد المسيح

 
 .. تميز بالحكمه أكثر من الشيوخ 

 (2كو2)في 
2 

 

تفوق فى عمل الرحمه والععف على 

 ..  (20،0:19المحتاوين واليعفا  )

 (21فى )اع

1 

 

تعرض لألستهزا  والتعير 

 .. ( 21:11والبصق)

 (10مت )فى 

1 

 
 ..  (20:11أحتمل االلم  )

 (10في )مت
4 

 

ابتعد عنه األحبا  واالصدقا  وقفوا ضده 

(24،21:29)  .. 

 (26)يوفي 

5 
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 أسئلة المقال عاشرًا:

 

تمسك أيوب بايمانه با  رغم الييكات التى مرت عليه وأقسم ايوب وتعهد   فى  -2

 ( اذكر بما تعهدا ايوب واقسم عليه  10)االصحا  

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

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

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

 

وضح ا  لإلنسان كيفي  الحصول على الحكمه اإللهيه ماهما فى  18اصحا   فى  -1

 نكعتين

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

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

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

 

 كيف رأى ا  الحكمه وأخبر بها وبحث عنها اوب في نكعتين بعد قرا تك للتفسير  -1

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

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

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

 

اذكر االسباب التى وعلت الناس تعوب وتمد  بع  فيائل تحلى  19فى االصحا   -4

 بها ايوب مع ذكر الشاهد 

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

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

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

 (12خعيه الزنى كما وا ت على لسان ايوب )فى اصحا  ماهى عكوبه  -5

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

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

................................................................................... 
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 لكل سؤال  أختار أجابة واحدة :أسئلة روحية

 

 .الذى اليحابى بوووه الرؤسا  اليعتبر موسعا دون فكير النهم وميعهم عمل يديه -2

هل اضعرتك الاروف ان تحابى لشخص ظالم على حساب رخص مالوم ، لكون 

 الاالم قريب لك اوهناك مصلحه عنده.

 )احيانا ( ) ال(       ) نعم(     

 

رهوذا يعلب على علل عداوي يحسبنى عدوا له وضع رولى فى المكعري يراقب كل  -1

 (.22،21:11طرقىر)

 هل لديك رعور بأنك مالوم ان ا  هو السبب فى ذلك )مثلما رعر ايوب(.

 )احيانا ( ) ال(       نعم(      (

 

ذراع االعزا  ولم يكولوا اين ا  صانعى  من كثري الماالم يصرخون يستغيثون من -1

كثير منا عندما يكع فى الييق فيلتجأ الى االتكال على ..  (21،9:15ممتى االغانى )

 ذراع االنسان والنتكل على ا  خالكنا الذى يستعع كل رئ. 

 عندما تكع فى مشكله فعلى من نتكل 

 (ا )         (معارفك) (نفسك)

 

 ناتجه عن خعيته او ررهدون ان سبب المحن التي تعرض لها تككان اصدقا  ايوب يع -4

 فهل تعتكد ان كل تجربه او ضيكه يسمح بها ا  لك هي ناتج خعيه في حياتك؟ 

 )احيانا ( ) ال(       نعم(      ( 

 

نجد ان ايوب كان قويا يعلن خعأه و يخرج من بيته و  12من خالل دراستك لألصحا   -5

 ع فعند وقوعك في خعأ ما هل تفعل ما يفعله ايوب؟يعلن الحق امام الجمي

 )احيانا ( ) ال(       نعم(      (
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 السمال
 درو 

 السمال

 درو 

 المتسابق
 توقيع المصحح

   05 أوال

   51 ثانيا

   11 ثالثا

   21 رابعا

   21 خامسا

   21 سادسا

   11 سابعا

   21 ثامنا

   21 تاسعا

   21 عاررا

   21 أ.روحي 

   151 المجموع
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