
 
  

  أرميا سفر
  
  
  

  :األول اإلصحاح
  " عرفتك البطن فى صورتك قبلما" ٥ اآلية فى -١

   اآلية هذه قائل من
  ولمن؟

 .البطن فى وهم ذكروا أخرين أشخاص ٣ األنجيل من ذكرا  
 

  
  :الثاني اإلصحاح

  "غلته وأوائل للرب قدس إسرائيل" المقصود أشرح  -١
  

  ذلك؟ بعد حدثت التى المشاكل هى وما الزواج هذا بدأ كيف اإلصحاح هذا من فأذكر له عروس وكأنها إسرائيل صور هللا  -٢
  
  

  : الثالث اإلصحاح
  يهوذا؟ من أكثر إسرائيل الرب برر لماذا  -١

  
 أخرى؟ مرة إسرائيل الرب سيقبل شروط أى على  -٢
٣-   
  

  : الرابع اإلصحاح
١-m خداعا؟ أنه الرب عن أرميا قال لماذا  
  

  : الخامس اإلصحاح
  أورشليم؟ الرب سيسامح وجد ذاا الذى الشرط هو ما-١
   .الضربات تلك تشبه بضربات مر من القديم العهد من ايضا أذكر 

  
 
  

  :السادس اإلصحاح
 الطاعة؟ من بدال صهيون أهل قدموه الذى ما  -١

 
  

  : السابع اإلصحاح
  الينفع؟ كذب كالم هو الرب هيكل على األتكال أن الرب أعتبر لماذا  -١

 
  

  : الثامن اإلصحاح
  الكتبة؟ فعله الذى الخطاء ما  -١
  
  ؟ يهوذا على أرميا حزن تبين اآلصحاح هذا من آيات أذكر  -٢

  
  



  : التاسع اإلصحاح
  النادبات؟ هم من  -١
  
   الناس؟ ألسنة تفعله الذى ما  -٢

  
  

  : العاشر اإلصحاح
  يعقوب؟ نصيب هو ما  -١

  
  

  : عشر الحادي اإلصحاح
  الشعب؟ لهاذا االيصلى أرميا هللا سأل لماذا  -١
  
  ؟٢٠ رقم اآلية فى كما نتقاملأل نصلى أن يصح هل  -٢

  
  
  

  : عشر الثاني اإلصحاح
  معهم؟ الرب سيتعامل وكيف الرب؟ ميراث هم من  -١
  

  
  : عشر الثالث اإلصحاح

  ذلك؟ معنى ما يدفنها؟ ذلك وبعد جافة المنطقة يبقى أن أرميا من الرب طلب لماذا  -١
  
  والملكة؟ الملك هما من  -٢

  
  

  : عشر الرابع اإلصحاح
  هنا؟ المذكورين كذبةال األنبياء هم من   -١
  

  
  : عشر الخامس اإلصحاح

  يولد؟ لم ان أرميا تمنى لماذا   -١
  
  يتوب؟ أن أرميا أراد مما   -٢
  
  

  : عشر السادس اإلصحاح
  أرميا؟ يتزوج لم لماذا   -١
  
  الخروج سفر فى ذكر مماثالالحدث اآلصحاح هذا فى ذكر  حدث أذكر   -٢
  
  

  : عشر السابع اإلصحاح
  الهيكل؟ فى وليس المدينة باب عند الشعب ميكل أن أرميا الرب سأل لماذا

  
  

  : عشر الثامن اإلصحاح



 والفخارى؟ الطين اليه يرمز الذى ما  -١
 
  

  : عشر التاسع اإلصحاح
  هناك؟ سيحدث الذى وما هنوم؟ بن وادى الى يذهب أن ارميا من الرب طلب لماذا   -١
  
  األبريق؟ كسر اليه يرمز ما على  -٢
  

  : العشرون اإلصحاح
  "فيه ولدت الذى اليوم ملعون" العبارة هذه قال أرميا بجانب الذى من القديم العهد من أذكر 

  
  

  : والعشرون الحادي اإلصحاح
  عقوبتهم؟ ليختاروا للشعب الرب أعطاها التى األختيارات أذكر  -١
  
  

  : والعشرون الثاني اإلصحاح
   األماكن؟ هذه توجد اين ٢٠ اآلية فى   -١
  

  :  والعشرون الثالث اإلصحاح
  األولى؟ اآلية فى ذكر كما الغنم ويبددون يهلكون الذين الرعاة من صودالمق ما  -١
  
  اآلصحاح؟ هذا فى التى النبوة أذكر   -٢
  النبوة؟ هذه من وعلى 

  
  

  : والعشرون الرابع اإلصحاح
 التين؟ سالل من سلة كل إليه ترمز الذى ما-١

 
  جيدا؟ شىء األرض وجه عن الفناء الرب يعتبر لماذا -٢

  
  

  : العشرونو الخامس اإلصحاح
  عبدى؟ كلمة نبوخذنصر على الرب أطلق لماذا  -١
  
  عاما؟ ٧٠ لمدة النفى كان لماذا   -٢
  
  

  : والعشرون السادس اإلصحاح
  ذلك؟ فى الخطأ ما" كشيلوة البيت هذا أجعل"  -١
  
  ولماذا؟ أرميا؟ عن دافع الذى من  -٢
  
  

  : والعشرون السابع اإلصحاح
  واألنيار؟ األربطة إليه ترمز الذى ما  -١
  
  ينهب؟ أن للهيكل هللا محس لماذا   -٢



  
  

  : والعشرون الثامن اإلصحاح
  له؟ الرب أعلنها التى النبوة عن يعلن أن حنانيا شجع الذى ما  -١
  
  لحنانيا؟ أرميا أعطاها التى الرسالة هى ما أشرح ١٤- ١٢ اآليات من  -٢
  
  

  : والعشرون التاسع اإلصحاح
  ؟)بابل( األعداء أجل من نصلى لماذا  -١
  
  توه؟مع أرميا أعتبر لماذا  -٢
  

  : الثلثون اإلصحاح
  حقويه؟ على يداه يضع رجل كل" اآلية هذة وراء من المعنى ما  -١
  
  داود؟ زمن بعد جاء أرميا كان إذا" لهم أقيمه الذى ملكهم بدوال" الرب يعنيه الذى ما  -٢
  
  

  : ثون والثل الحادي  اإلصحاح
  اآلية؟ هذه تعود من وعلى ١٥ رقم اآلية أشرح  -١
  
  "برجل تحيط أنثى األرض فى حديثا شيئا خلق قد لربا ألن" اآلية هذه أشرح   -٢
  
  

  : والثل ثون الثاني اإلصحاح
  الشراء؟ صك هو ما الخالص؟ حق هو ما  -١
  
  األعداء؟ سيستعمرها أرض فى حقال يشترى لماذا  -٢
  

  : والثل ثون الثالث اإلصحاح
  "أخرى؟ ملرة سيردهما بأنه لهما وعده هللا أعطى الذى الشعبان هما من   -١
  
 
  

  : والثل ثون الرابع احاإلصح
  هللا؟ أسم الناس دنس كيف  -١
  
   العجل؟ قطعتى بين يجوز األنسان بأن المقصود ما  -٢
  

  : والثل ثون الخامس اإلصحاح
 خمرا؟ الركابيين يسقى ان أرميا من الرب طلب لماذا  -١
 
 الركابيين؟ من الرب سرور سبب ما  -٢
 

  :  والثل ثون السادس اإلصحاح
  ؟ولماذا بصوما؟ الذىنادى من   -١
  



  الرب؟ كلمة منهما واحد كل سمعا عندما الملك يوشيا أبيه وبين يوشيا بن يهوياتيم فعله ما بين قارن  -٢
  

  : والثل ثون السابع اإلصحاح
 أجله؟ من الصالة الشرير الملك طلب لماذا   -١
 
  

  : والثل ثون الثامن اإلصحاح
  بأرميا؟ الخصى األثيوى أهتم لماذا   -١
  
  للملك؟ ياأرم قالها التى الرسالة هى ما  -٢
  

  : والثل ثون التاسع اإلصحاح
  صدقيا؟ نبوخذراص يقتل لم لماذا  -١
  
  

  : األربعون اإلصحاح
  أورشليم؟ سقوط وراء كان الذى هو هللا أن بابل أهل علم كيف  -١
  
  بإسمعيل؟ يفعل ان يوحانان يريد كان ماذا  -٢
  لماذا؟ 

  
  : واألربعون الحادي اإلصحاح

  امرة؟الس من أتوا الذبن كل إسمعيل قتل هل   -١
  ولماذا؟ 

  
  : واألربعون الثاني اإلصحاح

  مرائية؟ الشعب قلوب كانت كيف  -١



  واالربعون الثالث اإلصحاح
  باروخ؟ اليهود أتهم بماذا  .١
  ولماذا؟ 

  
  تحفنحيس؟ فى ألرميا الرب أعطاها التى الرسالة ما  .٢
  ترمز؟ شىء أى والى 

  
  

  واالربعون الرابع اإلصحاح
  السموات؟ ملكة هى من  .١

  
  

  واالربعون خامسال اإلصحاح
 باروخ؟ منه أشتكى الذى ما  .١

 
  

  واالربعون السادس اإلصحاح
 نو؟ أمون هللا عاقب لماذا  .1

 
  

  واالربعون السابع اإلصحاح
  الفلسطنيين؟ على الحرب فترة خالل األباء تصرف كيف  .1

  
  

  واالربعون الثامن اإلصحاح
 المعاصر؟ من أبطلت قد الخمر بأن المقصود ما  .1

 
  

  ربعونواال التاسع اإلصحاح
  .الشواهد ذكر مع األدوميين؟ أسقط الذى من  .1

  
  الخمسون اإلصحاح

  إسرائيل؟ برب إسرائيل ألعداء المعرفة أتت أين من  .1
  

 بابل؟ أهل عقب خطية أى على  .2
 
 

  الخمسون الحادى اإلصحاح
  بابل؟ سقوط نتيجة هى ما  .1

  
  

  الخمسون الثانى اإلصحاح
  


