
ايوبسفر  أسئلة  
 
 . بم وصف الرب ايوب؟١
 . ما هي اسماء اصحاب ايوب الثالثة؟٢
 . اذكر واحدة من تمنيات ايوب في ضيقة نفسه؟٣
 . ذّكر اليفاز ايوب ان االنسان ليس ________ من خالقه.٤
 . ممن ينقذ الرب الضعفاء و المساكين؟٥
 . بم وصف ايوب أصحابه؟٦
 . بم وصف ايوب حياته؟٧
 أيامنا عاي االرض؟. بم وصف بلدد ٨
 . احس ايوب ان هللا يعاقبه بالرغم من انه ___________.٩

 . أراد ايوب ان يتحول هللا عنه لكي __________.١١
 . ماذا اقترح سوفر علي ايوب ان يفعل لكي يستريح من اتعابه؟١١
 . من الذي له القوة و النصرة؟١٢
 . ما هما الشيئان اللذان طلبهما ايوب من هللا؟١٣
 . بم وصف ايوب مولود المرأة؟١٤
 . قال اليفاز ان السموات ليست _______ في عيني هللا.١٥
 . وصف ايوب أصحابه بانهم معزون ________.١٦
 . كيف صارت عيني ايوب من الحزن؟١٧
 . بم وصف بلدد خيمة األشرار؟١٨
 . عّمن قال ايوب انه حي؟١٩
 قول صوفر؟ . ماذا تفعل السموات و االرض للشرير بحسب٢١
 . كيف يقضي األشرار حياتهم بحسب وصف ايوب؟٢١
 . اذكر احدي اتهامات اليفاز أليوب.٢٢
 . قال ايوب ان هللا يعرف طريقه، و اذا جربه يخرج _________.٢٣
 . بماذا يتساوي الصباح عند األشرار؟٢٤
 . بماذا وصف بلدد الكواكب؟٢٥
 . علي ماذا يعلق الرب االرض؟٢٦
 اقسم ايوب ااّل يفعل طالما نسمته فيه؟. بماذا ٢٧
 . من الذي يعلم مكان الحكمة؟٢٨
 . بماذا وصف ايوب نفسه بالنسبة للفقراء؟٢٩
 . ماذا كان موقف ايوب من المسكين و َمن عسر يومه؟٣١
 . ما هو العهد الذي قطعه ايوب لعينه؟٣١
 . لماذا كف اصحاب ايوب الثالثة عن مجاوبته؟٣٢
 أ يكلم ايوب؟. من الذي ابتد٣٣
 . كيف يعامل هللا الرؤساء و الفقراء؟٣٤
 . ان أخطأت فماذا _________، و ان كثرت ______________.٣٥
 . ماذا يحدث لالشرار ان هم سمعوا إنذار هللا؟٣٦
 . لماذا ال نحسن الكالم؟٣٧
 . من الذي تَرَنم و هتف عندما خلق هللا االرض؟٣٨
 اين يسكن النسر؟. اين تترك النعامة بيضها؟ و ٣٩
 . لماذا استذنب ايوب هللا؟٤١
 . عن اي كائن يتكلم هللا في هذا االصحاح؟٤١
 . ما هو الفرق بين معرفة ايوب باهلل قبل التجربة و بعدها؟٤٢


