
   ٢١ -١: ١دانيال 

  أن يحدد الشاب ما هي األمور التي يجب أن يكون حازمًا فيها دون مجاملة أو تردد: الهدف

وال . ثم أدر الحوار مستخدمًا األسئلة التالية. ن المجموعة أن تلخص ما حدث شفهيااقرأ النص مرتين ثم أطلب م

  :يفضل أن تتواجد نسخ من الورق مع المخدومين

  :لك بعض فتية إسرائيل الى القصر لماذا أخذ الم -١

  . ليتعلم منهم الشريعة -د  . للخدمة آعبيد -ج    . للتسلي بهم -ب  . لتدريبهم -أ

  :لماذا تغيرت أسماء الفتية  -٢

  . إلثارة غضبهم -ج    . ألشعارهم بالخوف -ب    . لكى يمكن تمييزهم -أ

  . ألنهم سيبدأون حياة جديدة –هـ     . إلخضاعهم -د

  :يال طعاما خاصا لماذا طلب دان -٣

    . لعدم تعوده على طعام بابل -ب          . ألسباب دينية -أ

  . لشعوره أنه متميز عن اآلخرين -د    . لخوفه من أن يكون الطعام مسموما أو مخدرا -ج

  :لماذا أبدى رئيس الخصيان استجابة لطلب دانيال  -٤

  . ألن الرب أقنعه بذلك -ب    . ألنه شعر بآالم دانيال فى الغربة -أ

  . ألن دانيال آان حسن المظهر -د  . ألن ذلك لم يكن سيتسبب فى أية مشكلة -ج

  :بالنسبة لدانيال ، آان تمسكه بأن يتناول طعاما معينا  -٥

  . مسألة فيها مخاطرة -ب          . أمرا سهال -أ

    . مسألة روحية دينية -د    . حرمان شديد من الطعام المتنوع -ج

  :لو آنت فى مكان دانيال ، على أى شئ آنت تستند فى موقفك هذا  -٦

  . ترابطي مع زمالئي الثالثة -ب  . مكانتك عند رئيس الخصيان -أ

  . شريعة الطعام اليهودية -د     . العناية اإللهية -ج

  :ما الذى تأثر به الملك عندما قابل دانيال ورفاقه  -٧

  . مظهرهم -د    . خضوعهم -ج    . شجاعتهم -ب  . ذآاؤهم -أ

  :ماذا يكون شعورك عندما تصمم على شئ أنت مؤمن به  -٨

  . العناد –هـ  . القوة -د  . السالم الداخلي -ب  . الخوف -ب  . الثقة -أ

  :ما الذى يمنعني فى آثير من األحيان من اتخاذ هذا الموقف  -٩

  . آيف أستطيع أن أتحدى آل الناس : ضعف ئقتي فى نفسي   - أ

  .يهمني ، نقود أو نجاح فى االمتحان أن أفقد شيئا :  الخوف   . ب

  .أنا مشغول بعملي أو دراستي ، أشوف شغلي وال أناطح الناس :  ضيق الوقت  -ج

  .معلوماتي قليلة فى آل شئ ، آيف أصمم على شئ ال أعرفه تماما :  نقص المعرفة -د

  :ما هو أآثر مجال تشعر أنك مطالب فيه بأن تصمم على ما تؤمن به  -١٠

  . عملي أو دراستي -د  . صداقاتي -ج  . عاداتي الرديئة -ب  .ألسرية  عالقاتي ا-أ

  أى المجاالت السابقة تعتقد أنه األصعب عندما تريد أن تأخذ موقفا حازما ؟ -١١

  ما هو مصدر القوة الذى ستعتمد عليه فى موقفك من أجل شئ أنت مقتنع تماما بصحته وأهميته ؟-١٢


