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 إختبار آدوم
 

 5لفصل ا

 78العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم دعوة يونان النبي ورسالته. 

 

، فََجاَءْت إِلَْيَك َصالَتِي إِلَى هَْيَكِل قُْدِسَك.  بَّ ِحيَن أَْعيَْت فِيَّ نَْفِسي َذَكْرُت الرَّ
8

اَلَِّذيَن يَُراُعوَن 

أَبَاِطيَل َكاِذبَةً يَْتُرُكوَن نِْعَمتَهُْم. 
9

بِّ اْلَخالَصُ  ا أَنَا فَبَِصْوِت اْلَحْمِد أَْذبَُح لََك، َوأُوفِي بَِما نََذْرتُهُ. لِلرَّ يونان «.)أَمَّ

7:2-9) 

 

كانت نينوى عاصمة أللّد أعداء إسرائيل في أيام يونان، ومكان محفوف بالمخاطر بالنسبة ألي يهودي. لذا 

رسالة هللا بالدينونة القادمة في حالة عدم توبتهم، الذ  فعندما دعا هللا يونان للذهاب إلى هناك ليحمل لهم

 النبي بالفرار وحاول االختباء من هللا، فاعتلى سطح سفينة كانت وجهتها عكس اتجاه نينوى. 

لكن هللا ساق يونان إلى التوبة عن عصيانه من خالل ريح شديدة داهمت السفينة، وعندما أدرك طاقمها أن 

، أوصاهم هذا األخير بأن يلقوا به في المياة الصاخبة، حيث أعد هللا حوتًا كبيًرا هذه العاصفة بسبب يونان

ابتلع يونان وظل في بطنه ثالثة أيام. صلَّى يونان من هناك وأعلن توبته واستعداده للذهاب حيثما أراد له 

 هللا أن يذهب. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ ال أحد يصدق أن حوتًا كبيًرا ابتلع يونان لمدة ثالثة أيام.  -1

 صواب أم خطأ؟  ليس هناك أهمية تُذَكر لسفر يونان بالنسبة لنا اليوم.  -2

 صواب أم خطأ؟ يمدنا سفر يونان بتفصيالت واضحة عن زمان ومكان كتابته.  -3

  عليهم أن يأتوا إليه هو أوالً. صواب أم خطأ؟ أولئك الذين يخرجون من أجل هللا -7

 

 اختر إجابة واحدة لألسئلة التالية، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

لها هللا ليونان؟              -5  ما هي الرسالة التي حمَّ

 أن نينوى سوف تسود على العالم بأسره. -أ

                                      .    أن الدينونة سوف تقع على نينوى بسبب خطاياها -ب

 أن إسرائيل سوف تخوض حربًا ضد نينوى. -ج

 أن نينوى سوف تدمر إسرائيل.  -د

 

 ف يمكن للمرء أن يثبت صحة الكتاب المقدس؟ كي -1

 من خالل االلتحاق بكليات الالهوت وتعلُّم اللغات األصلية التي ُكتِب بها الكتاب المقدس. -أ

 من خالل البحث فيه عن الحق والرغبة في الخضوع لما يرد به. -ب

 من خالل دراسة البراهين األثرية والتاريخية له.  -ج

 بصحته.  ال يمكننا الجزم -د

 

 بم اتصف األشوريون؟  -7

 بالقسوة الشديدة -أ

 ُعِرفوا بمشاعر العطف والشفقة -ب

 أرادوا االنعزال عن بقية العالم -ج

 امتألوا حماسةً لحماية إسرائيل.  -د

 

 لماذا هرب يونان من دعوة هللا؟ -8

 لم يعي شيئًا عن محبة هللا. -أ

 لم يثق في حماية هللا له -ب

 لنينوى أن تنال الغفران.لم يرد  -ج

 كان نبيًا مزيفًا.  -د

 

 كيف يكون موقفنا عندما نواجه حقًا صعب التحقيق؟  -9

 نقبله بسرور إلدراكنا أنه خير لنا. -أ

 نشكر هللا من أجله ونشارك به آخرين. -ب

 نحاول فهمه وتطبيقه في حياتنا. -ج

 . نحاول الهروب منه -د
 

 لماذا لم يجبر هللا يونان على طاعته؟ -11

 إنه ال ينتهك حقنا في االختيار. -أ

 .قراراتناهو يرفض التأثير على  -ب

 كان يدرك مشاعر الخوف التي مألت يونان. -ج

 وجد آخر يقوم بالمهمة.  -د

17
إِْن َشاَء أََحٌد أَْن يَْعَمَل َمِشيئَتَهُ 

يَْعِرُف التَّْعلِيَم، هَْل هَُو ِمَن هللاِ، أَْم 

77: 7يو . أَتََكلَُّم أَنَا ِمْن نَْفِسي  
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 ماذا حدث بعدما ذهب يونان إلى نينوى في نهاية المطاف؟  -11

 صار شهيًدا من أجل هللا. -أ

 فرح لكونه مرسل من هللا.  -ب

 أعلنت المدينة توبتها ونجت من دينونة هللا.  -ج

 أعطاهم الفرصة للتوبة لكنهم رفضوا ونالوا العقاب اإللهي.  -د

 

هل شعرَت يوًما أن هللا كلَّفك بواجب ثقيل؟ ما هو؟ وهل اخنرت طاعته؟ ولماذا؟ هل يطلب منك  

 هللا أن تحمل رسالة محبته لشخص ما؟ من هو هذا الشخص؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على طول أناته في قيادة شعبه بما فيهم أنت شخصيًا. أطلب منه أن يوضح لك إن  

وانب في حياتك لم تطيعه فيها، واسأله أن يعينك على فعل كل ما يطلبه منك. أسأله عمن  كانت هناك ج

 يريدك أن تحمل لهم رسالة محبته حتى وإن كانوا أعدائك، واطلب معونته لتفعل ذلك. 
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 ( ـ2: 7التحديد؟ ) تأمل في يونلماذا رفض يونان الذهاب إلى نينوى على وجه  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي المسافة بين ترشيش ونينوى بحسب معلوماتك؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بما أن يونان قرر عدم الذهاب إلى نينوى، لماذا حاول الفرار من وجه هللا؟ هل في اإلمكان االختباء  -3

 (. 139من هللا؟ ) تأمل في مز 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 هللا، والخروج المثمر من أجله؟ وضح  هل اختبرت المثول الجاد أمام -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 أذكر بعض األمثلة للمثول الجاد أمام هللا.  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 أذكر بعض األمثلة للخروج المثمر والهادف من أجل هللا وعمله.  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي العقبة التي كان يونان النبي يعالجها وكانت تعيق عمل هللا في أيامه؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق


