
 

 مسابقھ سفر  أشعیاء
  جمیع ما سبق-د                حزقیا- ج          آحاز-ب               عزیا-ا                       سفرال  صرع  - ا -١    

  لماذا قال الرب انھ لن یسمع لصلوات یھوذا؟-ب- ١

  األخوة- د                   االمم- ج        األعداء- ب         األصدقاء-ا                                          سیحكم هللا بین- ٢

  لماذا سقط یھوذا؟- ٣

  ٢٠-د                      ١٥-ج              ١٠-ب                ٧- ا           رجل واحدل كم عدد النساء - ٤

  عنباً جیدة.فماذا طرحت بدالً من ذلك؟ كرمة ستجلب الهللا توقع أن - ٥

  ست السیرافیم فم أشعیاء ؟بماذا لم- ٦

  .............................العذصاء ستحبل و تلد ابناً.ماذا سیدعي اسمھ؟- ٧

  مغنیة- د                    نبیة- ج                معلمة- ب        تاجرة-ا                      زوجة أشعیاء كانت- ٨

  جمیع ما سبق-د            ملك السالم- ج         هللا العظیم-ب             صائع- ا        بماذا سیدعي الطفل المولود؟- ٩

 ما ھي المھمة التي سوف یعطیھا هللا آلشوص ؟-١٠

 یقوم أفرایم و یھوذا معا؟  ماذا سوف -١١

  ...............روا بأن اسمھ ................بأفعالھ. ذك........ وتقولون في ذلك الیوم: احمدوا الرب......................... عرفوا بین -١٢

  ما ھو اسم ابو أشعیاء ؟-١٣

  بمن أصاد ابلیس ان یصیر مثل؟-١٤

  موآب؟ ماذا سیحدث لمیاه و عشب-١٥

  .................................ویبادص.....................في خیمة داود قاض، ویطلب ...........فیثبت ...................بالرحمة، ویجلس علیھ ب...-١٦

  ..........................وتكون صجمة ................وحي من جھة دمشق: ھوذا دمشق تزال من بین ....-١٧

  حصاد..........في حر ال..................، كغیم .......................وأنظر في مسكني كالحر الصافي على ..........ألنھ ھكذا قال لي الرب: إني ...-١٨

  بمن سیستشیر (سیسأل ) المصریون؟-١٩

  من قال ألشعیاء ان یخلع حذاءه؟-٢٠

  ماذا حدث لتماثیل بابل المنحوتة؟-٢١

  .........، یقول السید صب الجنود....................حتى ..................: ال یغفرن لكم ھذا .................فأعلن في أذني............-٢٢

.... . اعبري. ھناك أیضا ال صاحة ...................صیدون. قومي إلى........................... أیضا أیتھا المنھتكة، العذصاء ...........تعودین .. وقال: ال-٢٣
  لك



 ....مجدوا اسم الرب إلھ إسرائیل..........................مجدوا الرب. في جزائر .........................لذلك في .....-٢٤

  لمن یكون هللا حصناً؟-٢٥

  من سوف یدخل من االبواب المفتوحة؟-٢٦

  الحیة الھاصبة؟ ما ھو اسم -٢٧

  مع من قال الناس انھم عقدوا عھدا؟-٢٨

  بماذا وعد هللا المتواضع؟-٢٩

  .............................طوبى لجمیع ...................ولذلك ینتظر الرب لیتراءف علیكم. ولذلك یقوم لیرحمكم، ألن الرب إلھ ....-٣٠

  ...........یحامي فینقذ. یعفو فینجي........................ مرفة ھكذا یحامي صب الجنود عن .....................ك...-٣١

  جمیع ما سبق - د        الصدق-ج                محبة- ب            سالم-ا                 ماذا سیكون عمل العدل؟-٣٢

  جمیع ما سبق-د          الملك-ج               المشرع- ب           الحاكم-ا                                       الرب-٣٣

  ضد من ھو سخط الرب ؟-٣٤

  كم اذا سیحدث لالعمي ؟-٣٥

  من جاء ضد یھوذا؟-٣٦

  ؟آشوص ماذا فعل حزقیا بالرسالة من ملك-٣٧

  كم عدد السنوات التي أضافھا الرب الي حیاة حزقیا؟-٣٨

  ماذا اصي حزقیا الي مراسیل ملك بابل ؟-٣٩

  ماذا یفعل الراعي لقطیعھ؟-٤٠

  من ھو من دعاه هللا"خلیلي"؟-٤١

  ماذا سیجلب عبد هللا المختاص لألمم؟-٤٢

  ...........................یا إسرائیل: ال ....................ألني فدیتك. دعوتك باسمك. أنت واآلن ھكذا یقول الرب، ...................یا یعقوب و.............-٤٣

  ھكذا یقول الرب ملك إسرائیل وفادیھ، صب الجنود: أنا ........................وأنا اآلخر، وال إلھ...................-٤٤

  برا. لتنفتح األصض فیثمر ..........................، ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقتھ اقطري أیتھا ..............من فوق، ولینزل الجو-٤٥

  ...............،............ .............................. ..........وتمثلونني ...................... بمن تشبھونني و............-٤٦

  شعبھ للكلدانیین؟  لماذا أعطي هللا -٤٧

  سیكون شعب اسرائیل كثیر ك................. -٤٨

  ما الذي سیتم أعادة بناؤه من قبل الخادم؟  -٤٩

  ماذا یقدص اللسان المنحني ان یفعل؟-٥٠

 ماذا فعل هللا إلبراھیم؟-٥١


