
   ٣٠ -١٣: ٣دانيال 

  أن يراجع الشاب عمق إيمانه : الهدف

  .يتشتتلل منعًا األسئلة مع الخادم فقط ولتكنإقرأ النص مرتين مع الشباب ثم أدر الحوار مستخدمًا األسئلة التالية 

  :لماذا صمم نبوخذ نصر على أن الجميع يعبدون التمثال الذهبي  -١

  . أراد أن يسيطر على الناس -ب    . أراد أن يوحد الناس الذين بحكمهم -أ

  . أراد أن يشعر باألمان -د      . أراد أن يكتشف من يعارضه -ج

  :بماذا تصف الرجال المحيطين بالملك نبوخذ نصر  -٢

  . محبين للملك -ج . جبناء خوافين -ب . موافقين عمال على بطال -أ

  . ينحنون للريح الشديدة -هـ  . عندهم حنكة سياسية -د

  :فتية الثالثة أن يكونوا بهذه الشجاعة آيف استطاع ال -٣

  . آانوا يعلمون ما فعله الرب مع أناس قبلهم فى مواقف مشابهة -ب . آانوا متهورين -أ

  . آمنوا أن الموت أفضل من عبادة األصنام-د  . ألن الرب سبق وأن أنقذ الفتية قبل ذلك -ج

  :نار ترى آيف آان الجنود يفكرون وهم يحملون الفتية الى آتون ال -٤

  . آيف يحتمل هؤالء الحرارة وأنا ال أحتمل -ب  . البد أن ننفذ األوامر -أ

  . أحنا أيه اللى جابنا من بيوتنا النهارده -د  . الوالد دول مجانين وضيعونا معاهم -ج

  :من آان الشخص الرابع فى اآلتون  -٥

  . أحد األنبياء -د  . ابن اهللا -ج  . مالك -ب   . مجرد خيال توهمه الناس -أ

  :رد فعل الملك بعد نجاة الفتية من النار يظهر أنه  -٦

  . يريد أن يخدم الرب -ج    . يؤمن بالرب أحيانا -ب    . يؤمن بالرب -أ

  . يريد أن يحمى نفسه من غضب الرب -د

  :بجانبك فى آتون النار مرحلة من حياتك شعرت فيها أن هناك شخصا  -٧

  . فى بداية المراهقة -ج  . أثناء المرحلة االبتدائية -ب    . فى بداية طفولتي -أ

  . اآلن -و  . بعد الثانوية مباشرة -هـ    . فى امتحان الثانوية -د

  :المكان المناسب لى أن أعلن هويتي آمسيحي هو  -٨

  .الشارع  -هـ  . الكنيسة -د  . العمل -ج    . الدراسة -ب . البيت -أ

   .……… -ح  . فى المواصالت -ز  . مع الجيران -و

  :لو ألفت آتابا عن تجربتي مع األيمان سيكون عنوانه  -٩

  . انتصار الشباب -د  . تيتانيك -ج  . الضوء الشارد -ب . ذهب مع الريح -أ

    . الرصاصة ال تزال فى جيبى -و      . رحلة ابو العال البشرى -هـ

  :مكنني من مواجهة مشكلة أعتقد أن أيماني المسيحي سي -١٠

  .  متاعبي الصحية -ج    . مشاآلي العائلية -ب    . آالمي الشخصية -أ

    . النقد الذى يوجه الى أغلب تصرفاتي -هـ  . صلواتي غير المستجابة -د

     العيوب التى قد أجدها فى بعض الخدام-ز  . الخوف من المستقبل -و

  . الضغوط الخارجية -ط    . الخسارة المادية -ح
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