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. edition thA Quick Look at the Bible, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة  ويتعني على كل من يرغب يف
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
كما وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد.   Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

9201-03اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/


 3 املواقف

 نظرة سريعة على الكتاب املقدس
هي أن   نوّد إيصاهلا من خاللهيتضمن هذا الدرس مقدمة عامة للكتاب املقدس ككّل. وإحدى األفكار اليت

 وصحيح ورسالته لن تتغريَّ أبًدا. ميكنك أن تثق به. فهو دقيقإنه كتاب هللا.  -زالكتاب املقدس كتاب مميّ 
الكتاب املقدس الفصل األول. معلومات عامة حول  

اب والفرتة الزمنية اليت  تّ الكُ هوية معلومات عامة مثل عدد األسفار و يتضمن هذا اجلزء 
 ُكتب السفر خالهلا. كما أنّنا نناقش خالله دور املسيح يف الكتاب املقدس ككّل.

1
؟الكتاب املقدسُكتب   الفصل الثاين. كيف  

كيف أوحى هللا ألشخاص بكتابة ’’. الوحي‘‘يف هذا الدرس، نستكشف معىن 
املقدس؟ كما أنّنا نكتشف الطريقة اليت ُكتب هبا الكتاب املقدس وكيفية الكتاب 

.وصوله إلينا عرب األجيال  

2 
الكتاب املقدس؟الفصل الثالث. كيف أأتّكد من صّحة   

 .صّحة الكتاب املقدس هذا الفصل إمكانّية استكشاف األدّلة اليت تثبت لنا يتيح
 القدميالفصل الرابع. نظرة سريعة على العهد 

حتت ’’ دايفيد فانت‘‘لدى إعطاء حملة عامة وجيزة عن العهد القدمي، نستعني بكتاب 
، الذي ’’إعرف كتابك املقّدس‘‘، ما ترمجته  Know Your Bibleعنوان 

 يعطي ملخًصا وجيزًا لكّل سفر من أسفار الكتاب املقّدس.

 الفصل اخلامس. نظرة سريعة على العهد اجلديد
 يتم التشديد بشكل خاص على حياة يسوع واهلدف من النبوة.يف هذا الفصل، 

3 
4 
5 

 مضمون دليل املعلِّم
 يتضمَّن دليل املعلِّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. 

 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1
 دليل الطالب .2
 دليل الدراسة .3
 شهادة يف الدرسامتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان &  .4

ميكنك أن جتد مباشرة بعد املقدِّمة الواردة يف الصفحة التالية تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء من األجزاء املذكورة 
 أعاله.
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مة  مقدِّ
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

ني اجلدد على ربط تعاليم املسيح حبياهتم بطريقة عمليَّة. أيًضا، ميكن استخدام هذه اليوم إىل مساعدة املؤمن
 الدروس بشكل فّعال يف خدمة الشبيبة والكبار يف الكنيسة ممَّن يريدون عيش اإلميان املسيحي بشكل عملّي.

ؤمنني اجلدد عن اهلدف الرئيسي من هذا الدرس ومن سائر دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد هو تعليم امل
 مسائل حياتيَّة مهمَّة، بدون أن حناول تزويدهم بدراسة مفصَّلة هلذه املواضيع.

يف الوال�ت املتَّحدة  Teen Challengeوختطِّط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة 
أي انتقادات أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل 

 هذه املواد التعليميَّة.

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1

 تتضمَّن الصفحات األوىل من هذا اجلزء حملة عامة عن الدرس ككّل.

فيه إجناز كل مشروع  الصفحة التالية  هي نسخة عن قائمة فروض الصف. وهي تبنيِّ الوقت الذي جيب
يف دليل الدراسة، والوقت الذي سيتم فيه إخضاع الطالب الختبار قصري وامتحان. وجيب تزويد كّل طالب 

ابملعلومات املناسبة اخلاصة هبذه الورقة يف بداية كّل درس. وتتضمَّن أدلَّة الدراسة نسخة فارغة عن هذه االستمارة 
 داخل الغالف اخللفّي.

ر�مج درس خاص بكلَّ درس من الدروس. وتتضمَّن برامج الدرس كافة حقيقة كتابيَّة جتد بعد ذلك ب
رئيسيَّة وآية رئيسية يتّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد 

 خالل احلصَّة. 

ة توجد تعليقات عدَّة حول كيفيَّة تعليم الدرس. ويف يف أسفل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة واآلية الرئيسيَّ 
 حاالت عدَّة، يتّم الرجوع إىل دليل الطالب أو إىل املشاريع يف دليل الدراسة. 

فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إىل إرشاد واضح حول  ’’ تطبيق عمليّ ‘‘ُخيَتم كلُّ درس بنشاط 
ب كيفيَّة البدء بتطبيق هذه التعاليم  الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة. احرص على ختصيص وقت كاٍف ملساعدة الطالَّ

 على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

ب.  يف �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ
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صيص متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم خت
أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال

إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد 
لة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحدة. وميكن بسهو 

 خالل فرتة أطول، كما وميكن تقسيمها إىل املزيد من احلصص.

 دليل الطالب .2
مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميكنك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة لالستعداد لدرس 

. كما  ميكن أن تطلب منهم قراءهتا بعد إعطاء الدرس  هبدف مراجعة ما متَّ تعليمه يف الصف وترسيخه يف معنيَّ
 أذها�م.

ب إىل تدوين املالحظات يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  عك أن تدعو الطالَّ نشجِّ
املالحظات الشخصيَّة والنقاش داخل الصف أن تساعد على توضيح بعض املسائل اليت يتم تناوهلا يف دليل 

 الطالب.

 الدراسةدليل  .3
مت تصميم املشاريع يف دليل الدراسة إلعطاء الطالب فروًضا يقوم هبا خارج الصف. كما وتساعد بعض 

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

وقد متَّ وضع عدد من املشاريع ملساعدة الطالب على إلقاء نظرة أعمق على بعض املسائل اليت متَّت 
دف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب على اكتشاف طرق لتطبيق هذه مناقشتها يف الصف. اهل

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4
ا يف هذا مت وضع االمتحا�ت لتقييم التقدُّم الذي حيرزه كّل طالب يف فهم احلقائق الكتابيَّة اليت متَّ تناوهل

الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحا�ت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج المتحان 
 الطالب يف دليل املعلِّم.

ب الذين ينجزون العمل املطلوب يف هذا الدرس  وهتدف الشهادة يف الدرس إىل تقدير جهود الطالَّ
ذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل املعلِّم. كما وميكن منح وينجحون يف االمتحان. وقد ّمت إدراج منو 

ب الذين ينجزون الدروس ال يف سلسلة دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد. وقد متَّ إدراج  14شهادة إجناز للطالَّ
 .تعريف املعلِّمني على دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلددمنوذج يف الكتاب حتت عنوان 
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 لدروسمصدر هذه ا
قال امللك سليمان إنَّه ال يوجد جديد حتت الشمس. ينطبق األمر نفسه على هذه الدروس. فعدد كبري 

من األفكار املدرجة فيها ليس جديًدا. ويف هذا الصدد، نودُّ التعبري عن خالص تقدير� ملعهد املبادئ احلياتيَّة 
أثريه يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه نظرًا لت Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة 

 الدروس. ويُظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة خدمة معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة. 

كما أودُّ التعبري عن خالص تقديري لألساتذة ولآلالف من املؤمنني اجلدد الذين استخدموا هذه املواد 
و سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر التعليميَّة خالل السنوات السابقة. فه

يف بروكلني يف نيويورك من  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
. فخالل هذه السنوات، ّمت البدء ابلعمل على تطوير دراسات اجملموعة اخلاصة 1975حىتَّ العام  1971العام 

 ابملؤمنني اجلدد. 

وقد ّمت تطوير الطبعة اخلامسة من هذه الدراسات مبساعدة اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة 
 . وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر مجيع الذين ساعدوا يف عمليَّة تنقيح هذه الدروس.Teen Challengeخلدمة 

 

 السياسة املتعلِّقة بنسخ هذه املواد التعليميَّة
إنَّ دليل املعلِّم وكافة مواد الطالب املتعلِّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. ُيسمح بنسخ هذه املواد 

وضمن برامج مماثلة ويف الكنائس احملليِّة واملدارس  Teen Challengeوتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة 
ل  هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزي

www.iTeenChallenge.org  ال ُيسَمح ببيع هذه املواد بل يتم تقدميها جماً�. ويتوجَّب على .
 .Global Teen Challengeكّل من يرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 

 يف ابيتدا
  

http://www.iteenchallenge.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
درًسا ضمن دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد. وقد ّمت  14هذا الدرس هو جزء من سلسلَّة مؤلَّفة من 

كافة كّلها ضمن قائمة التسلسل املقرتح للتعليم. وّمت وضع هذه القائمة هبدف تعليم   14إدراج هذه الدروس ال
مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه  14وقد يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا هذه الدروس بشكل مستمر. 

الدروس على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس قائم حبّد ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل 
 الصفوف يف أّي مرحلة كانت وأن ينسجم بسهولة.

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 على الكتاب املقدَّسنظرة سريعة  .2
 املواقف .3
 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 النمو من خالل الفشل .6
 ممارسات مسيحيَّة (العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة) .7
 طاعة هللا .8
 تقدمي الطاعة إلنسان .9

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة .10
 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .11
 احملبَّة وقبول الذات .12
 العالقات الشخصيَّة مع اآلخرين .13
 القوَّة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة .14

 
تعريف إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 

 .املعلِّمني على دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد
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من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّم.اخلالدرس 

 

  



 نظرة سريعة على الكتاب املقدس دليل املعلِّم 10

 حملة عامة عن الدرس
 على الطّالب قبل يوم أو يومني من البدء بتعليم هذا الدرس. دليل الدراسةو دليل الطاالبإذا أمكن، وزّع  .1

وتتضمَّن التواريخ اليت جيب فيها قائمة فروض الصف من دليل املعّلم جتد نسخة عن  الصفحة الثانيةيف  .2
لنسخة الفارغة لقائمة فروض الصف على اجلهة عيًنا ابإجناز كّل فرض. اطلب منهم ملء التواريخ املناسبة مست

  . دليل الدراسةاخللفيَّة من 

أبسفار العهد اجلديد وأقسامه. أُطلب من الطالب االستعانة  من دليل الطالب قائمة 20تتضّمن الصفحة  .3
 هبذه القائمة لدى التحضري لالختبارات القصرية اليت سيقّدمو�ا يف هذا الدرس.

 رّكز على اهلدف من وجود الكتاب املقدس بني أيدينا.بينما تعّلم هذا الدرس،  .4

إنّه يتضّمن كمًّا هائًال من املعلومات مل يُكتب الكتاب املقّدس ليكون كتاب اتريخ للعامل كّله.  . أ
 .الرئيسي من كتابته التارخيّية. لكن ليس هذا اهلدف

 مل يُكتب الكتاب املقّدس ليكون كتااًب ينبئ أبحداث مستقبلّية.  . ب

 جيب علّي أن أستعني بتعاليم الكتاب املقّدس لكي تقرّبين إىل هللا.  . ت

 جيب أن يكون الكتاب املقّدس كتاب تدريس يرشدين يف ظرويف اليومّية.  . ث

االستعانة هباتني النقطتني يف حال  كالنقطتني ت وث خالل الدرس. وميكناحرص على الرجوع دائًما إىل 
 نشوء نزاع حول حتديد الرتمجات  والتفسريات املثلى للكتاب املقّدس.

ملواد كافة اليت ميكن أن حول هذا املوضوع. فنحن ال نسعى إىل تغطية اتعليم كّل ما تعرفه  قاِوم رغبتك يف .5
. بل إنّنا نريد أن نضع Survey of the Bible # 101تشّكل جزًءا من دراسة الكتاب املقدس 

 أساًسا وأن نوّجههم حنو القيام بدراسة إضافّية أبنفسهم.

وميكن إضفاء املزيد من التنوّع على هذا الدرس عرب تعريف الطالب على أداة خمتلفة لدراسة الكتاب املقّدس  .6
كتب تفسري الكتاب املقدس، و طلس الكتاب املقدس، ميكنك أن تنصحهم ابالستعانة أبمع كل حّصة. 

راجع اقرتاح االستعانة مب قدس، وكتّيب الكتاب املقدس. لن يتمقاموس الكتاب املو فهرس الكتاب املقدس، و 
 إضافّية يف برامج الدرس.
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 قائمة فروض الصفّ 
  نظرة سريعة على الكتاب املقدس  عنوان الدرس 

            اختبارات قصرية
يف التواريخ اآلتية ستخضع الختبار قصري حول عناوين أقسام العهد اجلديد وأسفاره. سُتعطى ورقة 

 العهد اجلديد مع األسفار اليت تندرج ضمن كّل قسم.بيضاء لكي تدّون فيها أقسام 

 اختبار قصري حول األ�جيل واتريخ الكنيسة   اليوم األول  التاريخ 
 اختيار قصري حول األ�جيل من خالل رسائل بولس  اليوم الثاين  التاريخ 
 اختبار قصري حول أسفار العهد اجلديد وأقسامه  اليوم الثالث التاريخ 

 اتريخ االستحقاق                       املشاريع 
  أسفار موسى  .1

  األسفار التارخيية  .2

  األسفار الشعرية  .3

  األنبياء الكبار  .4

  األنبياء الصغار  .5

  األ�جيل واتريخ الكنيسة  .6

  رسائل الرسول بولس  .7

  رسائل عامة وكتاب النبّوة  .8

   

   

  اليوم اخلامس التاريخ               االمتحان
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 الدرس األول
 وجود الكتاب املقدس ما سبب

 حقيقة كتابّية رئيسّية .1

 جيب أن أفهم جّيًدا سبب وجود كتاب مقّدس بني أيدينا

  2:2بطرس  1اآلية الرئيسّية:  .2

(من عقاب  ، حىت تَنموا بِه لِلخالصِ (كلمة هللا) واَرَغبوا كاألطفاِل الُرّضِع يف الّلَنبِ الّروحّي الصايف
 اخلطية).

 مادة مرجعية للطالب .3

 يتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذا الدرس.

 دقائق) 10-5حتضري للدرس ( .4

 واحًدا من األنشطة األربعة اآلتية إلعطاء مقّدمة عن هذا الدرساخَرت 

إذا أمكن، حاِول احلصول على نسخة عن العهد القدمي  .  اعرض ترمجات خمتلفة للكتاب املقدس . أ
 غة اليو�نية.ابللغة العربية والعهد اجلديد ابلل

وأردت أن تكتب كتااًب للناس على هذه األرض، ما هو ، هللا أنتَ  لو كنتَ ‘‘اطرح السؤال اآليت:  . ب
ميكنك أن تدعو الصّف كّله إىل ’’ املوضوع األهم الذي جيب أن يتضمنه هذا الكتاب؟برأيك 

 4-2من  هذا السؤال مًعا، أو أن تطلب منهم االنقسام إىل جمموعات صغرية مؤلفةمناقشة 
 أشخاص ملناقشة هذا السؤال.

 اطرح هذه األسئلة:  . ت
 هل لديك اختبارات طفولة متعلقة ابلكتاب املقدس؟ ما هي؟

 هل كان يوجد كتاب مقدس يف بيتك؟
 هل سبق لك أن قرأت الكتاب املقدس؟

 ماذا قال لك والداك وأجدادك عن الكتاب املقدس؟

ًعا  طّالاًب خمتلفني على مشاركة أجوبتهم على هذه األسئلة أمام الصّف  ميكنك افتتاح احلّصة مشجِّ
 أشخاص ومناقشة هذه املسائل. 5-3جمموعات صغرية من كّله، أو ميكنك تقسيم الصف إىل 

1 
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 Isaac Air Freightل  Let’s trade your salvationشّغل تسجيل بر�مج   . ث

 دقائق) 10-5حقائق أساسّية متعّلقة ابلكتاب املقّدس ( .5

’’. حقائق أساسّية متعلقة ابلكتاب املقدس‘‘ حتت عنوان حتّدث عن النقطة أ،
 من دليل الطالب. اشرح النقاط الثالث األوىل إبجياز. 6و 5راِجع الصفحتني 

 دقائق) 10-5لكتاب املقدس (اليت ُكتب هبا ا اللغات األصلية .6

األوىل، ميكنك أن تريهم نسخة عن عندما تتحّدث عن اللغات اليت ُكتب هبا الكتاب املقدس للمرّة 
العهد القدمي ابللغة العربية ونسخة عن العهد اجلديد ابللغة اليو�نّية. وإذا مل تكن هااتن النسختان 

 أو كليات الهوت أو مكتبات عامة جماورة.ا يف كنائس ممتوافرتني يف مكتبتك، احبث عنه

ية  والعهد اجلديد ابللغة اليو�نّية. فلقد  ابللغة العرب  لى تفسري سبب كتابة العهد القدميواحرص ع
كانت هااتن اللغتني املعتمدتني لدى عامة الشعب خالل الفرتة الزمنية اليت ُكتب فيها هذان الكتاابن. 

 لعهد القدمي ابللغة اآلرامية. األخرية ل سفاراألوهلذا السبب أيًضا ُكتبت بعض 

 دقائق) 10-5ترمجات الكتاب املقدس ( .7

ذه فرصة مناسبة لتذكر إبجياز األمر نفسه يف ما يتعّلق ابلرتمجات املختلفة للكتاب قد تكون ه
لغتك اليوم، ميكنك أن جتلب بة واحدة للكتاب املقدس املقدس إىل لغتنا. إذا كانت توجد أكثر من ترمج

هو أن  للكتاب املقدسنسًخا عنها إىل الصّف. وفّسر أّن السبب الرئيسي لوجود أكثر من ترمجة واحدة 
 املرتمجني أرادوا تقدمي ترمجة دقيقة للكتاب املقدس بلغة عامة الشعب اليوم.

األسلوب  فهم يفوإذا كانت توجد ترمجة أقدم من األخرى بلغتك، فقد يعود األمر إىل الصعوبة 
قدس مل الكتاب امل معتمدة لدى شرحية كبرية من املؤمنني. أِشر إىل أنّ  هذه الرتمجة اللغوي، حّىت إذا كانت

هبذا األسلوب اللغوي القدمي. والسبب الرئيسي الذي جيعل الكثري من األشخاص جيدون يُكتب أساًسا 
غالًبا صعوبة يف فهم هذه الرتمجة القدمية هو أن لغتنا تغريت اليوم. فعندما متَّت ترمجة هذا النص القدمي 

 عامة الشعب. لدىذا األسلوب اللغوي املعتمد واملفهوم منذ سنوات عدة، كان ه

أن تريهم نسخة عن الرتمجة السبعينية، وهي الرتمجة اليو�نّية للعهد القدمي اليت كانت ميكنك أيًضا 
 يف القدس خالل الفرتة الزمنية اليت عاش فيها يسوع على األرض. معتمدة

اترك هذا املوضوع لوقت ، بل واسع متعّلق ابلرتمجات تقين واحرص على عدم الوقوع يف نقاش
 . فنحن نسعى يف هذه املرحلة إىل إعطاء نظرة عامة واسعة عن الكتاب املقدس.الحق

1 
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ليس اهلدف من هذا الدرس حتديد الرتمجة املثلى للكتاب املقدس. بدًال من ذلك، خّصص هذا 
 الوقت لتبّني سبب توافر الكتاب املقدس بلغتنا اليوم.

حقائق الكتاب املقدس يف حياتنا اليومية ممّا بتحديد أكثر اهتماًما بقيامنا بتطبيق أِشر إىل أن هللا 
 الرتمجة اليت جيب علينا قراءهتا. أو ميكن القول بتعبري آخر:

 اليومّية. كطّبقها يف حياتثلى للكتاب املقدس هي تلك اليت تالرتمجة امل

 دقائق) 10-5( وحدة الكتاب املقدس واإلعالن التدرجيي .8

 حتت عنوان ، والنقطة ت ’’وحدة الكتاب املقدس‘‘حتّدث عن النقطة ب حتت عنوان 
من دليل الطالب للحصول على املعلومات  6راِجع الصفحة ’’. املة (إعالن تدرجيي)تكوين صورة ش‘‘

 اليت توّد عرضها. ليس عليك الدخول يف تفاصيل هاتني النقطتني.

يف الكتاب املقدس.  تتحّدث النقطة ت عن مسألة احلرص على فهم احلقيقة كاملة لدى قراءة نصّ 
 وفّسر ما نعنيه بذلك.’’. فهم مقطع كتاّيب خارج سياقه‘‘فّسر إبجياز بعض املشاكل الناجتة عن 

 دقائق) 5ما هو دور املسيح يف الكتاب املقدس ككّل؟ ( .9

من دليل الطالب للتحدث عن النقطة ث حتت عنوان  7استعن ابملعلومات الواردة يف الصفحة 
 ’’.اب املقّدس ككلّ دور يسوع يف الكت‘‘

احرص على أن يفهموا أن قيامة يسوع املسيح هي احلدث األهّم يف الكتاب املقدس. ميكن ربط 
 يف هذا الدرس. ابحلقيقة الكتابية الرئيسيةهذا اجلزء من الدرس بسهولة 

 دقائق) 5كيفية احتساب السنوات ( .10

من دليل الطالب للتحدث عن النقطة ج حتت عنوان  8-7استعن ابملعلومات الواردة يف الصفحة 
 ’’.كيفية احتساب السنوات‘‘

ا للتاريخ القدمي. من السهل أن تفّسر أن العهد القدمي ُكتب  رّمبا لدى بعض الطالب فهم حمدود جدًّ
قبل والدة يسوع وأن العهد اجلديد ُكتب بعد والدته. لكن رمبا ال يفهم بعض الطّالب كيف كان يتّم 

 تساب السنوات قبل والدة املسيح.اح

الكتاب املقدس، سيتعّني عليهم أن  ب يف عمق الدراسات التارخيية ألزمنةعندما يغوص الطّال 
 يفهموا بوضوح نظام احتساب السنوات. 

1 
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  دقائق) 5تطبيق شخصي ( .11

 طالب كلّ   ميكنك مراجعة احلقيقة الكتابّية الرئيسّية واآلية الرئيسّية لدى اختتام هذا الدرس. وادعُ 
 إىل التأمل يف األسئلة اآلتية:

 أعطا� هللا الكتاب املقدس؟ ملاذا •

 حتاج إىل احلصول على الكتاب املقدس؟أ ملاذا •

 كيف أخّطط لالستعانة ابلكتاب املقدس يف حيايت؟ •

 كيف سأتفاعل مع تعاليم الكتاب املقدس؟ •

 يكّلمنا من خالل كلمته املكتوبة. جيب أن يدركوا أن الكتاب املقدس هو رسالة هللا لنا وأّن هللا

 فروض .12

 وزّع االمتحان القصري األّول على الطالب. . أ

 ’’.أسفار موسى‘‘َضع عالمات على املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان  . ب

 .، إذا مل تكن قد فعلت ذلكوزّع دليل الطالب ودليل الدراسة على الطالب يف بداية احلّصة  . ت

الفصل األول من دليل الطالب ملراجعة املواضيع اليت َمتت مناقشتها يف حّصة أُدع الطّالب إىل قراءة  . ث
 اليوم.

 أدُع الطالب إىل قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب للتحضري للحّصة املقبلة. . ج

 تقييم الدرس .13

من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ 
 ليفهموها؟ أي أجزاء كانت األصعب على الطالب

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

1 
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 الدرس الثاين
 الكتاب املقدس موحى به من هللا

 حقيقة كتابية رئيسية .1

 مبا أن الكتاب املقدس موحى به من هللا، جيب علي أن أستعني به اليوم ابلطريقة اليت يريدها هللا.

  16: 3تيمواثوس  2اآلية الرئيسية:  .2

(الرتمجة العربية  فالِكتاُب ُكــلّـُه ِمْن َوحِي ِهللا، يُفيُد يف الّتعليِم والّتفنيِد والّتقوِمي والّتأديِب يف الِربّ،
 املشرتكة)

 مادة مرجعّية للطّالب .3

 يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس.

 دقائق) 5حتضري للدرس ( .4

إذا استعنَت اخَرت واحًدا من النشاَطني اآلتيني، أو االثنني مًعا، إلعطاء مقّدمة عن الدرس. 
 ، احرص على اختيار املشاركني مسبًقا لكي توزّع األدوار عليهم.ابملسرحّية

يف كيس  حروف . أ

تتضّمن حروفًا. َضع احلروف يف كيس وقُم أو إىل أي لعبة أخرى  Scrabbleحتتاج إىل لعبة 
الواحدة فوق األخرى.  واحرص على أال تكون مرتاكمة ،ه. مثّ قُم بتفريغ مجيع احلروف وبنشرهاخبضّ 

هناك كلمات أو مجل موضوعة ابلرتتيب بدون أن تعيد ترتيب أّي من احلروف. الِحظ ما إذا صَدف أن 
 قد ال جتد أي كلمات أو مجل مرتّبة.

صدفة، بل إّن هللا وحده هو َمن خّطط هلذا ّني أن الكتاب املقّدس مل يُوضع استِعن هبذا النموذج لتب
 املشروع وعمل من خالل أشخاص خمتلفني إلكماله.

 ’’صحفينيالراسلني امل‘‘مسرحية  . ب

ُقل للطالب إّ�م سيحضرون اجتماًعا بني شخصني وسيؤدون دور مراسلني صحفيني يقومون 
 امجيعً ئهم ال حيق هلم مبقارنة تقاريرهم قبل انتهاأِشر إىل أنّه ملسرحية. و بتدوين حمضر االجتماع فور انتهاء ا

 من تدوينها.
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اجلهة  عندااللتقاء و من جهتني متقابلتني لتنفيذ املسرحّية، اطلب من شخصني دخول الغرفة 
ا قائًال: . منها األمامّية ’’ يوم؟مرحًبا! كيف حالك ال‘‘اطلب من واحد منهما التصرف بطريقة ودية جدًّ

أو أن يلقي عليه التحية أبي طريقة ودية أخرى. واطلب من اآلخر الدخول إىل الغرفة عابًسا وعدم 
 مبادلته أبي كالم ودّي. مث خيرج االثنان. 

ب تدوين حمضر االجتماع بكّل بساطة. وال تسمح هلم بتبادل األحاديث يف هذه اطلب من الطّال 
قارير، أطلب من كل واحد منهم قراءة تقريره أمام اجلميع. من املؤكد املرحلة. وبعد االنتهاء من إعداد الت

 شاهبة وإّمنا غري متطابقة حرفيًّا من البداية حىت النهاية.تأن التقارير ستكون م

. 66استخدم تقاريرهم لتبّني أّن هللا استعان أبشخاص خمتلفني لكتابة أسفار الكتاب املقدس ال
 واليوم، سنرى كيف أجنز هللا هذا املشروع. 

 دقائق) 10-5ما معىن هذه الكلمة؟ ( -وحي .5

اطلب من  ’’.وحي‘‘هو مساعدة الطالب على فهم معىن كلمة  اهلدف الرئيسي من حّصة اليوم
 البحث عن الكلمة يف القاموس وقراءة تعريفها. أحد الطالب

أوحى 

 فعلى: أَوحَ  .1
o  فهو ُموٍح ، واملفعول ُموًحى إحياًء لـ يُوحي ، أَْوِح ، أوحى  / إىلأوحى  /أوحى ،
o  إَىل َمْن َكاَن َجيِْلُس ِجبَانِبِه : أَشاَر إلَْيِه إشارًَة َخِفيَفًة ، َأْوَمأَ أْوَحى  
o  إلَْيِه ِبِسرٍّ : أْفَشاُه أْوَحى 
o  َها ، يـُْنزُِهلَا َعَلْيِهْم ُ آِبَ�تِِه إَىل أنِْبَيائِِه : يـُْلِهُمُهْم إ�َّ يُوِحي اهللَّ
o  الَعَمَل : أْسرََع ِفيِه أْوَحى 
o  اِبلَعَمل : أْسرََع ِبِه أْوَحى 
o  إلَْيِه : َكَتَب إلَْيِه ، َأْو أَمرَُه أْوَحى 
o ْرَسَلُه أْوَحاُه إلَْيِه : أ 
o  أْوَحْت نـَْفُسُه : أَصابـََها َخْوٌف 
o  الَقْوُم َوَسَط اْلَمِديَنِة : َصاُحوا ، أْحَدثُوا َضْوضاًء أْوَحى
o  نْفُسه : وقع فيها خوٌف َأْوَحى 
o  اْلَميَِّت : َ�َح َعَلْيِه ، َبكاهُ أْوَحى 
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 مّية.هذه الكلمة يف أحاديثنا اليو  ية استخدامناتبّني كيف عّدة أعِط أمثلة

 مجال الغروب يوحي للفنان ابلرسم. •

 يوحي الزعيم للحشود ابلقوة من خالل خطابه اجلريء. •

 .ابلسري على خطى البطل إن قراءة كتاب توحي للشبيبة •

ما الذي نقصده ابلقول إن هللا أوحى ألشخاص بكتابة أسفار الكتاب املقدس؟ إنَّنا نتحّدث عن 
 مس أو الزعيم السياسي أو الكتاب.ز وخمتلف متاًما عن غروب الشأمر مميّ 

 دقائق) 10-5وحي الكتاب املقدس ( .6

 21-20: 10بطرس  2و 16: 3تيمواثوس  2أطلب من الطالب فتح كتبهم املقدسة على 
وقراءة املرجعني من ترمجات عّدة إذا أمكن. للحصول على معلومات إضافّية حول هذه النقطة راِجع 

 من دليل الطالب.  10و 9الصفحتني 

 من دليل الطالب. 10ّخلص النتائج عرب إطالعهم على تعريف الوحي الكتايب الوارد يف الصفحة 

 ، فنحن نقصد بذلك ما يلي:’’الكتاب املقدس موحى به من هللا‘‘عندما نقول إن 

 .الروح القدس وّجه أفكار الكّتاب لكي يكتبوا ما أراد هللا منهم أن يكتبوه

 ملصق متعّلق ابلوحي .7

من دليل الطالب على ورقة كبرية وعّلقها يف  10ف الوحي الكتايب الوارد يف الصفحة دّون تعري
 صّفك لكي ترجع إليها مرارًا عّدة خالل احلّصة.

 من دليل الطالب. 10شّدد على الفكرة الواردة يف الصفحة 

ى هبا من من املهّم أن نفهم أن الكتاب املقّدس كّله موحى به من هللا، وأن األسفار كّلها موح‘‘
 ’’.هللا ابلتساوي. وابلتايل مل يوِح هللا بسفر أكثر من اآلخر

 دقيقة) 20-10كيف أوحى هللا ألشخاص بكتابة أسفار الكتاب املقّدس؟ ( .8

الطالب واليت تفّسر كيف من دليل  11و 10ط الثالث الواردة يف الصفحتني حتّدث عن النقا
لدى مناقشة النقطة الثالثة حتت عنوان املقدس.  ألشخاص بكتابة أسفار الكتاب ح القدسو أوحى الر 

، ارجع إىل النشاط الذي افتتحت به احلّصة ’’أعطاهم الروح القدس أفكاًرا عّربوا عنها بطرقهم اخلاصة‘‘
  ’’.مسرحية املراسلني الصحفيني‘‘ حتت عنوان
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لكّن هللا وّجه أفكاره أِشر إىل أن لكّل مؤّلف من مؤلّفي الكتاب املقدس أسلوبه اخلاص يف الكتابة. 
 بوضوح لئال يدّون معلومات خاطئة ال يريد هللا إدراجها يف الكتاب املقّدس.

 دقائق) 10-5أسفار الكتاب املقّدس للمرة األوىل؟ ( كيف ّمتت كتابة .9

من دليل الطالب معلومات أساسّية لتقوم مبناقشتها يف هذا اجلزء من احلّصة.  11تتضّمن الصفحة 
 نها. ة وأنّه مل تصلنا سوى نسخ قدمية عخطوطات األصلية للكتاب املقّدس مل تعد موجودأوِضح أن امل

 دقائق) 10-5كيف ّمت نسخ أسفار الكتاب املقدس؟ ( .10

حتت عنوان  2من دليل الطالب ضمن النقطة الفرعية  12شارك املعلومات الواردة يف الصفحة 
للمخطوطات اليت ّمت استعماهلا.  ، أحِضر صورًاإذا أمكن’’ كيف ّمت نسخ أسفار الكتاب املقّدس؟‘‘

هناك كتب كثرية متوافرة اليوم حول خمطوطات البحر امليت. كما تتضّمن القواميس مبعظمها معلومات 
 حول هذه املخطوطات. 

وميكنك تزويدهم مبعلومات إضافّية حول األنظمة اليت كان على الكتبة التقّيد هبا لدى نسخ أسفار 
كيف أأتّكد من ‘‘س. ويُرجى األخذ ابلعلم أن الدرس التايل (الفصل الثالث) حتت عنوان الكتاب املقد

يتناول موضوع خمطوطات البحر امليت. لذا، ميكنك انتظار موعد تعليم هذا ’’ صحة الكتاب املقدس؟
 اليوم.ناقشتها الدرس للتحدُّث عن هذه النقطة، إذا مل يكن لديك متسع من الوقت مل

 لدى املرتمجني اليوم مئات املخطوطات العربية واليو�نية القدمية اليت ميكنهم االستعانة هبا أِشر إىل أن
 رمجات جديدة للكتاب املقدس.لدى كتابة ت اليوم

 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .11

الواردتني خالل فقرة التطبيق الشخصي اليوم، راِجع جمّدًدا احلقيقة الكتابية الرئيسية واآلية الرئيسية 
ابلكتاب املقدس وعلى قبوله على أنه كلمة هللا وليس جمّرد أفكار  دوًما الثقةعلى حّثهم هذا الدرس. و يف 

 اقرتحها األشخاص اليهود الذين كتبوها.جيدة 

 شّجعهم على البحث عن طرق عملّية للبدء ابالستعانة بتعاليم الكتاب املقدس يف حياهتم كّل يوم.
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 فروض .12

 رسائل الرسول بولس.صوًال إىل الختبار قصري حول األ�جيل و الطّالب أخِضع  . أ

واملشروع الثالث ’’ األسفار التارخيية‘‘َضع عالمة على املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان  . ب
 ’’. األسفار الشعرية‘‘حتت عنوان 

مناقشتها يف  أطلب من الطالب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب ملراجعة املواضيع اليت ّمتت . ت
 حّصة اليوم.

 قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب استعداًدا للحصة التالية.أطلب من الطالب   . ث

 تقييم الدرس .13

من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ 
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة   للطالَّ
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 الدرس الثالث
 ؟هل الكتاب املقدس صحيح

 حقيقة كتابية رئيسية .1
 جيب أن أثبت يف حيايت اليومّية أّن تعاليم الكتاب املقدس صحيحة.

 24: 4اآلية الرئيسية: مرقس  .2
 .’’وقاَل هلُم: "اَنَتِبهوا ِلما َتسَمعوَن! ابلكيِل الذي َتكيلوَن يُكاُل لُكم وتُزادونَ ‘‘

 . فكلما حاولتم فعله ازددمت فهًما ملا أقوله لكم.على تطبيق ما تسمعونهواحرصوا 

 مادة مرجعية للطالب .3
 الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس.يتناسب 

 دقائق) 5س: مسرحّية الرجل العطشان (ر حتضري للد .4
 إىل الصف قبل بدء احلّصة، اخَرت شخصني للمشاركة يف هذه املسرحّية. أحِضر إ�ءين متطابقني

 وامألمها ابملاء.

املوجود يف وفّسر ما جيب عليه فعله ابملاء أطلب من الشخص األول وضع اإل�ءين على الطاولة 
. املاء يف أحد اإل�ءين نقي وصاٍف، أّما املاء يف اإل�ء الثاين فهو سام. أِضف إىل أحد اإل�ءين هماداخل

 هلذا الغرض.سبريتو قطرات قليلة من السّم. ميكنك االستعانة ابل

عليه أن يقرأ بصوٍت عاٍل العبارة املكتوبة على امللصق اخلارجي لزجاجة السبريتو واليت تنهي عن 
شربه. كما وعليه ترقيم كل إ�ء لكي يتمكن من متييز ذاك الذي حيتوي على ماء سام. ومن مث جيلس 

 ابلقرب من املاء ويبدأ بقراءة جمّلة.

 ’’؟تسقيين أ� عطشان. هل ميكنك أن‘‘ن خارج الصف ويقول: مث �يت الشخص الثاين م

نعم. لدّي إ�ءان. حيتوي واحد منهما على ماء ‘‘فيقول الشخص اجلالس ابلقرب من اإل�ءين: 
 مث جيلس هذا األخري ويتابع قراءة اجمللة.’’. نقي واآلخر على سّم. تفّضل واشرب

أنت متزح، أليس كذلك؟ ال ‘‘ينظر إليهما بدقّة قائًال: مثّ حيمل اإل�ءين و  مرتدًِّدا، العطشان يبدو
 ’’.يوجد سّم يف هذا املاء
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ال، أ� ال أمزح. واحد من هذين اإل�ءين حيتوي على ‘‘فيجيب الشخص الذي يقرأ اجمللة قائًال: 
يذ! ماء سام. أ� متأكد من ذلك ألين وضعت السّم فيه بنفسي. أّما املاء يف اإل�ء اآلخر فهو نقي ولذ

 ’’.مسعتك تقول إنك عطشان، أليس كذلك؟ تفّضل واشرب

ما ما الذي يؤكد يل أّنك تقول احلقيقة؟ رمبا أنت وضعت السّم يف اإل�ءين. ‘‘فيقول العطشان: 
الذي يؤكد يل أنك تقول احلقيقة إذا سألتك من أي إ�ء ميكنين أن أشرب؟ رمبا أنت إنسان مريض حتب 

 ’’.أن ترى الناس ميوتون

ال، أ� لست مريًضا. أ� إنسان جدير ابلثقة. لقد فعلت ذلك ‘‘فيُنزل الشخص األول جملته ويقول: 
ألعّلم الطّالب درًسا مهمًّا. أ� ال أختلق األكاذيب وال أريد أن أراك تتسّمم. لذا قلت لك إن واحًدا من 

مث حيمل اإل�ء الذي ’’. ردت أن تشرب، عليك أن تثق يبتوي على ماء سام. وإذا أهذين اإل�ءين حي
مثّ اطلب منهما الرجوع إىل ’’. تفّضل. هذا املاء صاحل للشرب‘‘حيتوي على ماء صاحل للشرب ويقول: 

 الوراء.

 دقائق) 5-2انتقال من املسرحية إىل الدرس ( .5
ياة .  لكن إذا أرد� أن ننعم حبجسد�ًّ  حنتاج مجيًعا إىل ماء للشرب إذا أرد� البقاء على قيد احلياة

ثق يب. فأ� أريد أن أهبك احلياة. الكتاب ‘‘روحية تدوم إىل األبد، علينا أن نثق ابهلل حني يقول: 
 ’’.املقدس، كلميت املكتوبة، مليء ابحلق. ميكنك أن تصّدقه. ضع ثقتك فيه

 الكتاب املقدس صحيح؟ ما الذي يؤكد يل أنّه مل ما الذي يؤكد يل أنّ : ‘‘يسألون ن بيننايكثري   لكن
 ’’يتم حتريفه؟ رّمبا هو مليء ابألخطاء. هل ميكنك أن تثبت أن أحًدا مل يعبث به ليجري تغيريًا فيه؟

ثبت أن الكتاب املقدس املوجود بني اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو البحث عن أدلة مقنعة تُ 
 حق.كالمه أيدينا اليوم دقيق وصحيح و 

 ’’:كّلها صحيحة ودقيقةالنبّوات  ‘‘حتت عنوان حتدَّث عن النقطة أ،  .6
 دقائق) 10-5نبوات العهد القدمي (

 :11بدايًة، فّسر ماهّية النبّوة. يعّرف دليل الطالب النبّوة كاآليت يف الصفحة 

 رسالة من هللا على لسان مسيحّي مؤمن. )1(
 رسالة من هللا خترب مبا سيحدث يف املستقبل -تنبؤ )2(

من دليل الطالب. أطلب  13للحصول على معلومات إضافية حول هذه النقطة، راِجع الصفحة 
نبّوات يف العهد القدمي وقراءهتا مع ذكر مراجع يف العهد اجلديد تثبت أّ�ا من الطالب البحث عن 
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ة ن والدسنة م 200حتّققت. وأِشر إىل أنه ّمت اإلثبات أن بعض خمطوطات البحر امليت ُكتبت قبل 
 هذه النبوات ُكتبت قبل أن تتحقق.  أنّ  يسوع. وابلتايل، هذا يؤّكد لنا

 دقائق) 10-5نبوات العهد اجلديد ( حتّدث عن النقطة أ، النبوات كّلها صحيحة ودقيقة: .7
أيًضا ذكر كتب إضافّية تبّني أنّه من ات ّمتت مبوت يسوع وقيامته. ميكنك نبوّ  �جيلتضّمن األت

وات الكتاب املقدس اليت ّمتت مغلوطة.  أوِضح أنه مل يتم إثبات وجود أي خطأ يف املستحيل أن تكون نب
 أي نبوة من النبوات. 

األدّلة أن الكتاب املقدس موثوق وأن كلمة هللا جديرة ابلثقة. وإذا كانت كلمة هللا وابلتايل، تثبت 
بدية، جيب أن نفّكر جد�ًّ كي تشري إىل وجود حياة بعد املوت وكان علينا أن خنتار اآلن أين سنمضي األ

 سنتجاوب مع دعوة الكتاب املقدس. 

 دقائق) 5-3نّه كلمة هللا (النقطة ب. يؤكد الكتاب املقدس أحتدَّث عن  .8
من دليل  14للحصول على املزيد من املعلومات واآل�ت حول هذه النقطة، راِجع الصفحة 

فهذا يعين أن الكتاب املقدس ليس كلمة هللا  الطالب. جيب أن يدركوا أننا إذا استطعنا اإلثبات أن
 إبمكاننا جتاهل تعاليمه. لكنه يعلن بوضوح أنّه كتاب هللا، وليس جمّرد كتاب من أتليف إنسان.

 دقائق) 10-5حتّدث عن النقطة ت، يسوع قال إن الكتاب املقدس هو كلمة هللا ( .9
من دليل  14راِجع الصفحة للحصول على املزيد من املعلومات واآل�ت حول هذه النقطة، 

بناء حجة منطقية واضحة استناًدا الطالب.  ال تُغص يف البحث عن حجج منطقية مطّولة؛ لكن ميكنك 
. وإذا ثبت أنّه خاطئ أو كذاب، ميكننا أن نصرف النظر عن كل شيء. لكن إذا كان  إىل شهادة يسوع

 جتاه الكتاب املقدس. كالمه صحيًحا، فيجب علينا أن نعيد النظر جد�ًّ يف موقفنا

 دقائق) 10-5’’ (ال يوجد أي تناقض يف الكتاب املقدس‘‘ث،  حتدث عن النقطة .10
فّسر ماهية التناقض لكي تتأّكد من أ�م قد فهموا ما تتحّدث عنه هنا. للحصول على املزيد من 

 من دليل الطالب.  15املعلومات حول هذه النقطة، راجع الصفحتني 

ثل اآليت لتبّني كيف أن الناس خيطئون ابستنتاجهم أن الكتاب املقدس مليء ميكنك االستعانة ابمل
 ابلتناقضات.

فّكر يف ما ميكن أن حيدث إلميانك إذا استطعت أن أثبت أن ‘‘إطرح على الطالب السؤال اآليت: 
ب اطلب من الطالمثّ ’’. 1: 14إن كنت ال تصدقين، إقرأ املزمور ’. ليس إله‘الكتاب املقدس يقول: 

 البحث عن هذا املرجع وقراءته.
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. وميكن تفسري معظم ه�قش معهم املشاكل الناجتة عن قراءة جزء من اآلية خارج سياق
اليت يتحدث عنها الناس عرب إلقاء نظرة فاحصة على ما يقوله الكتاب املقدس فعًال عن ’’ التناقضات‘‘

 املوضوع.

 من األشخاص ّممن يعتقدون أن الكتاب وحّذر الطالب من مشكلة شائعة أخرى، وهي أن الكثري
يف ’’. تناقض‘‘ويبحثون لك عن ’’. الكتاب املقدس يناقض نفسه‘‘املقدس يتضمن تناقضات يقولون: 

ون جيهل تتضمن هذا التناقض. وستجد أ�مالفصل واآلية اليت و هذه احلالة، أُطلب منهم تزويدك ابلسفر 
 له الكتاب املقدس فعًال عن هذا املوضوع.املرجع. واطلب منهم مراجعة ما يقو  مبعظمهم

 دقيقة) 15-10’’ (علم اآلاثر يثبت دّقة الكتاب املقّدس‘‘حتدث عن النقطة ج،  .11
من دليل الطالب. ميكنك أن جتلب إىل الصف بعض  16-15ّمت تناول هذا املوضوع يف الصفحة 

وُيشار إىل أن خمطوطات البحر ال. الكتب اليت تتحدَّث عن هذا املوضوع. وستجد أدلّة دامغة يف هذا اجمل
امليت هي أهم ما ّمت اكتشافه يف القرن العشرين. ورّمبا سبق لك أن حتدثت عنها يف إحدى احلصص 

 السابقة.

اجلب صورًا عن هذه املخطوطات إىل الصف لكي يراها الطالب. جيب أن تعثر على هذه الصور 
ابلكتاب املقدس. وإذا مل يكن هذا النوع من الكتب  يف معظم القواميس احلديثة وخصوًصا تلك املتعلقة

 متوافرًا لديك، اسأل راعي الكنيسة عنه أو احبث عنه يف أي مكتبة حملية.

’’ املمارسات الطبية الواردة يف الكتاب املقّدس تثبت صّحته‘‘حتدث عن النقطة ح،  .12
 دقائق) 5-10(

من دليل الطالب.  16للحصول على املزيد من املعلومات حول هذه النقطة، راّجع الصفحة 
للدكتور ’’ أ�ًّ من هذه األمراض‘‘، ما ترمجته ’’None of these diseases‘‘ويتضّمن كتاب 

لتبّني أدّلة دامغة يف هذا اجملال. أعِط مثَلني أو ثالثة أمثلة مقتبسة من هذا الكتاب ’’ أس آي ماكميلن‘‘
 أن هللا أورد يف الكتاب املقدس قوانني طبية سليمة منذ آالف السنني. 

غالًبا ما   وأِشر أيًضا إىل أن احلضارات املتقدمة يف تلك األزمنة اعتمدت قوانني طبية غري سليمة
 كانت تؤدي إىل املوت وليس الشفاء.
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’’  امتحان تعاليمه يف حياتكأتّكد بنفسك من صّحة الكتاب املقدس عرب‘‘حتّدث عن النقطة خ،  .13
 دقائق) 5-10(

قد يكون هذا االمتحان األهم الذي ميكنك االستعانة به إلثبات صّحة الكتاب املقدس. 
 فاالمتحا�ت األخرى برمتها تقّدم براهني فكرية نوًعا ما، أّما هذا االمتحان فهو شخصي فعًال.

بّني كيف أّنك من حياة مؤمنني تعرفهم. أعِط أمثلة شخصّية عّدة، إّما من حياتك اخلاصة أو 
اختربت صّحة تعليم حمّدد من الكتاب املقدس يف حياتك اخلاصة. وال تتحّدث عن حّق كتاّيب عام بل  

 ُكن حمّدًدا.

وشّجع طّالاًب آخرين على مشاركة أمثلة شخصّية تبّني كيف أّ�م اختربوا صّحة تعاليم الكتاب 
 املقدس يف حياهتم.

إذا   Teen Challengeجراء مقابلة مع مؤمن قدمي (أو أحد خرجيي مركز خدمة كما ميكنك إ
طلب منه إعطاءك أمثلة شخصّية تبّني  املراكز التابعة هلذه اخلدمة)، لتكنت تعّلم هذا الدرس يف أحد 

 كيف أنّه اخترب صّحة الكتاب املقّدس يف حياته.

من دليل  17وضوع، راِجع الصفحة للحصول على املزيد من املعلومات واآل�ت حول هذا امل
نريد أن نثبت أن الكتاب املقدس ليس كتاب سحر. ال يكفي أن تقتبس آية منه لكي ختترب الطالب. 

 معجزة يف حياتك.

الكتاب املقدس مليء بنصائح عملّية حلياتك اليومية. وُيشار إىل أن الفصل السادس من إجنيل لوقا 
بتعاليم عملّية ميكن أن متتحنها يف حياتك. أّما السبب الرئيسي من رسالة رومية مليئني  12والفصل 

الذي جعل هللا يُدرج هذه التعاليم ضمن الكتاب املقدس فهو رغبته يف مساعدة الناس على أال يكونوا 
 حقل اختبار سريري للساخرين.

الرب والسيد.  ال جيوز أن تطلب من هللا أن يثبت أنه موجود من خالل تنفيذه ما تطلبه منه. إنه هو
يف هذا  ليس حنن. وأِشر إىل أن الطاعة أساسّية وضروريةوإذا كان حيق ألحد بتقدمي مطالب فهو هللا و 

ا أيًضا.اجملال  . ودوافعنا مهّمة جدًّ

 دقائق) 10-5( ةاحلياتيّ  من األمور منط التعلُّمجدول  .14
دليل املعلم الذي بني يديك.  من 26يف الصفحة  ل التعلُّم من األمور احلياتّيةجدو ميكنك أن جتد 

ميكن االستعانة هبذا النمط لتطبيق آ�ت الكتاب املقدس على املشاكل اليت يواجهها املرء يف حياته.  
 ميكنك قراءته مع الطالب مستعيًنا ببعض األمثلة من حياتك اخلاصة.
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 دقائق) 5تطبيق شخصي ( .15
بر�مج الدرس هذا. شّجع الطّالب من  14و 13ميكنك ربط هذا اجلزء من الدرس ابلنشاطني  . أ

 نتائجاليف نواٍح حمّددة من حياهتم. واطلب منهم تدوين  من األمور احلياتيةمنط التعلُّم على متابعة 
 هذه اآل�ت يف حياهتم.  همتطبيقاملرتتبة على 

السؤال التايل الذي ميكنك أن تطرحه عليهم للتفكري هو اآليت: كيف جيب أن تؤثر موثوقية   . ب
 الكتاب املقدس على حيايت اليوم؟ إليك ثالثة أجوبة حمتملة على هذا السؤال:

 ميكنين أن أثق ابلكتاب املقدس وأن أؤمن أبنه كلمة هللا فعًال. .1

كّلم هللا به األشخاص الذين كتبوا ليوم هو ما  ميكنين أن أثق أبن ما يقوله الكتاب املقدس ا .2
 الكتاب املقدس للمرة األوىل.

 جيب أن أحرص على اتّباع تعاليم الكتاب املقدس بدقّة يف حيايت اليوم. .3

 منط دراسة الكتاب املقدس عرب التعلُّم من األمور احلياتّية
 املواقف املتسّببة ابلتوترعدِّد  .1
تسّبب لك العصبّية أو اإلحباط أو الغضب أو  مواقف جتد أنّه من السهل أن - 

 االنزعاج أو تثبيط العزمية أو عندما تشعر أبنك رازح حتت عبء الضغوطات.
 السؤال اآليت: اسأل هللا  .2
 ’’؟فعله اليوم� رب، ما الذي حتاول أن تعّلمين ‘‘ - 

 فيها يف حياتك اليومّية تريد أن تنموحدِّد �حية واحدة  .3
لتحديد النواحي احملتملة اليت  8-4: 13يف رسالة كورنثوس األوىل  استعن مبا جاء - 

 تريد أن تنمو فيها
 بدراستك للكتاب املقدسأربط ذلك  .4
 ماذا يقول الكتاب املقدس عن هذه الناحية اليت تريد أن تنمو فيها يف حياتك؟ - 

 اليت ميكنك أن تنهيها اليومعّدد األمور  .5
 بتعبري آخر، حدِّد أهدافًا - 
 اخَرت هدفًا وحقِّقه اليوم - 

 النتائج قّيم  .6
يف وقت الحق من اليوم نفسه، راِجع ما جرى عندما حاولت حتقيق اهلدف الذي  - 

 وضعته.
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ستتم االستعانة هبذا اجلدول أو ابلنسخ املعّدلة عنه خالل الدروس اآلتية ضمن دراسات اجملموعة 
 للمؤمنني اجلدد:

 ، الدرس الثاينممارسات مسيحيَّة  .1
 كيف أأتّكد من أّنين مؤمن فعًال، الدرسني الثامن والتاسع .2
 ، الدرس الثاينكيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .3
 ، الدرس الثايناحلياة املسيحيَّة الناجحة .4

 فروض .16

 .عناوين أقسامهو أخِضع الطالب المتحان قصري حول أسفار العهد اجلديد  . أ

 .’’األنبياء الصغار‘‘حتت عنوان َضع عالمات على املشروع اخلامس من دليل الدراسة  . ب

أطلب من الطالب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب ملراجعة املواضيع اليت متت مناقشتها يف  . ت
 .حّصة اليوم

 من دليل الطالب للتحضري للحّصة املقبلة. 5و 4أطلب من الطالب قراءة الفصلني  . ث

 تقييم الدرس .17
أجزاء كانت �جحة؟  من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
 نظرة سريعة على العهد القدمي

 ونظرة سريعة على العهد اجلديد

 حقيقية كتابية رئيسية .1
 اليومّية.جيب أن أستعني ابلكتاب املقدس ليساعدين يف اختبارايت 

 17: 3تيمواثوس  2اآلية الرئيسية:  .2
باً ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلٍح.  ِلَكْي َيُكوَن ِإْنَساُن ِهللا َكاِمًال، ُمَتَأهِّ

 مادة مرجعّية للطالب .3
وميكن االستعانة أبي مشروع من من دليل الطالب مع هذا الدرس.  5و 4يتناسب الفصالن 

 مشاريع دليل الدراسة يف هذا الدرس.

 دف من هذا الدرساهل .4
اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو إعطاء ملخص وجيز عن العهدين القدمي واجلديد. رّمبا مل يتسّن 

 ’’صورة عامة‘‘لبعض الطّالب أن يكّونوا صورة عامة شاملة عن الكتاب املقدس. وإذا استطاعوا تكوين 
الكتاب املقدس كافة مع خطّة هللا  اليوم، فقد يكون من األسهل عليهم أن يفهموا كيفية تناسب أسفار

 لعاملنا. يف آخر الدرس، ستتسىن لك فرصة مناقشة دور النبوة يف مستقبلنا.

 اجلدول الزمين لتاريخ العامل .5
ميكنك االستعانة ابجلدول الزمين لتاريخ العامل لتبّني ما يقوله الكتاب املقدس عن اتريخ العامل. جيب 

 أن يتضمن هذا اجلدول الزمين:

 لقاخل •
 أحداث التكوين األوىل •
 نوح والطوفان •
 برج اببل •
 دعوة ابراهيم •
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 يوسف يف مصر •
 موسى ُخيرج اليهود من مصر •
 اسرائيل يف عهد القضاة •
 حكم: •

 امللك شاول       
 امللك داود       
 امللك سليمان       

 انقسام اسرائيل إىل أّمتني •
 اببل مرحلة السيب يف •
 اسرائيل َيت اسرتداد أمّ  •
 الصامتة بني العهدين القدمي واجلديد 400ال السنوات •
 حياة يسوع •
 أتسيس الكنيسة يف أورشليم •
 التبشريية بولس رحالت •
 أحداث العامل املستقبلية  املدّونة يف سفر الرؤ� يف املقام األّول •

استِعن ابجلدول الزمين طوال احلّصة وحّدد أسفار الكتاب املقدس اليت تتناسب مع كل فرتة زمنية. 
حتّدد اتريخ كتابة كل سفر على جدولك الزمين لكن بّني على األقل املرحلة اليت  من الضروري أن  ليس

ُكتب خالهلا كل قسم من أقسام الكتاب املقدس. فّسر إبجياز اهلدف من وجود أنواع خمتلفة من األسفار 
 يف الكتاب املقدس.

 دقيقة) 20-10نظرة عامة على العهد القدمي ( .6
من دليل الطالب بعض املعلومات األساسّية املتعلقة ابلعهد القدمي  19 18تتضّمن الصفحتان 

 لوصف القسمني’’ عهد‘‘واليت ميكن االستعانة هبا يف هذه املرحلة. فّسر إبجياز سبب استعمال كلمة 
بوضوح السبب الذي جيعل العهد  11: 10رسالة كورنثوس األوىل  الرئيسيني للكتاب املقدس. تفّسر
 القدمي مهمًّا ابلنسبة إلينا اليوم. 

أكملوها يف دليل الدراسة اخلاص هبذا ميكنك الرجوع إىل بعض األسئلة الواردة يف املشاريع اليت 
  الدرس.

4 



 نظرة سريعة على الكتاب املقدس دليل املعلِّم 30

وأِشر إىل أنه يف أ�م يسوع، كان العهد القدمي هو الكتاب املقدس املتوافر لدى الشعب. لذا جيب 
رص على عدم االستخفاف ابلعهد القدمي. شّجعهم على قراءته بطريقة ال جتعلهم يشعرون ابمللل. أن حن

 فالتنوع ضروري هنا.

واالنتقال من نوع أديب إىل آخر. وشّجعهم أيًضا وحّثهم على القراءة من العهدين القدمي واجلديد 
 سفر خمتلف كل يوم. على قراءة أسفار كاملة مرّة واحدة بدًال من االنتقال إىل فصل أو

 تفسري الكتاب املقدس .7
دوغالس ‘‘و’’ غوردن يف‘‘ميكن أن حتتار يف تفسري بعض أسفار الكتاب املقدس. لقد كتب 

 How to Read for All its Worth: A guide to‘‘كتااًب حتت عنوان ’’ ستيوارت
Understanding the Bible ’’ أفكاًرا ممتازة يف هذا اجملال. وهو يتضّمن 

 دقيقة) 20-10نظرة عامة على العهد اجلديد ( .8
العهد اجلديد مثلما حتّدثت عن العهد القدمي. وفّكر يف االستعانة ببعض األسئلة الواردة حتّدث عن 

 يف املشاريع اخلاصة ابلعهدين ضمن دليل الدراسة.

 دقيقة) 15-5دور النبوة يف الكتاب املقدس ( .9
نبّوات يف الكتاب املقدس. هذه هي الفكرة األهم اليت درج فّسر ابختصار السبب الذي جعل هللا يُ 

جيب عليك إيضاحها يف هذا اجلزء من الدرس. أحياً� كثرية، تساعد النقاشات حول نبّوة ما على إيضاح 
تفاصيل متعلقة أبحداث مستقبلية. أوَضح منذ البداية أن هللا مل يُدرج نبوات يف الكتاب املقدس لكي 

 ستقبل كما حياول العرافون أن يفعلوا اليوم.نقوم ابلتنبؤ ابمل

 أدرج هللا نبوات يف الكتاب املقدس لألسباب اآلتية:

 إلثبات صحة الكتاب املقدس .1
 املؤمنني رجاء يف املستقبل إلعطاء .2

 4: 15رومية 
 حلّث الناس على االقرتاب إىل هللا .3
 ال جيوز استخدامها للتنبؤ ابملستقبل .4
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 24-15: 21عندما سأله عن املستقبل. اقرأ ما جاء يف إجنيل يوحنا الِحظ جواب يسوع لبطرس 
. الِحظ أيًضا كيف أن الناس أساءوا بسهولة تفسري كالم يسوع عن مستقبل 23-20وخصوًصا اآل�ت 

 يوحنا. وميكننا حنن أيًضا أن نرتكب اخلطأ نفسه إذا أسأ� استعمال النبوات.

 دقائق) 5تطبيق شخصي ( .10
الكتابية الرئيسية الواردة يف درس اليوم لتشّدد على ضرورة حرص كل واحد منا على  استِعن ابحلقيقة

استخدام كلمة هللا كدليل يف حياتنا اليومية. فهي مليئة ابلتشجيع والتوجيه والتحذيرات. وإذا احرتمناها 
 وأطعناها، تزداد عالقتنا ابهلل عمًقا.

امنا ال يعودان إىل الكتاب، بل إىل مؤلفه، وهو هللا من �حية أخرى، جيب أن نتذّكر أن حمبتنا واحرت 
 نفسه.

 فروض .11
وعلى ’’ األ�جيل واتريخ الكنيسة‘‘َضع عالمة على املشروع السادس من دليل الدراسة حتت عنوان 

 أي مشاريع أخرى أكملها الطالب ومل تتمّكن من وضع عالمات عليها بعد.

 تقييم الدرس .12
ا الدرس. أي أجزاء كانت �جحة؟ من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذ

 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس اخلامس
 امتحان

 مقدِّمة .1

 أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّمه.

قبل موعد احلصَّة األوىل من الدرس وزِّع دليل الدراسة أو أّي واحد من املشاريع اليت جيب إجنازها  . أ
 التايل الذي ستعلِّمه.

ب الذهاب إىل الصفحة األخرية من دليل الدراسة اجلديد، فيجدوا نسخة فارغة   . ب اطلب من الطالَّ
 عن قائمة فروض الصّف. أطِلعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.

ب، وأطلِ   . ت عهم على الصفحات اليت تريد منهم قراءهتا قبل موعد وزِّع دليل الطالب اجلديد على الطالَّ
 احلصَّة املقبلة.

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

 ’’رسائل عاّمة وكتاب النبّوة‘‘َضع عالمة على املشروع الثامن من دليل الدراسة حتت عنوان  .3
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 الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الطالب.
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 دليل الدراسة
 

 ليس دليل الدراسة مدرًجا ضمن هذه الوثيقة لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الدراسة.
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 امتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 شهادة يف الدرس
 

 

 

 

 

 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 
 والشهادة.
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 نظرة سريعة على الكتاب املقدساإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان التاريخ
 الصف _____ الصفّ 

 )نقطة ونصف لكل سؤال(’’ خطأ‘‘أو ’’ صحّ ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  عالمةَضع 
 يتضّمن الكتاب املقدس بعض التناقضات ____  .1
 أسفار الكتاب املقدس كلها كتبها مخسة رجال فقط ____  .2
 ُكتب العهد اجلديد للمرة األوىل ابللغة الالتينية لكي يفهمه املسيحيون فحسب ____  .3
 رجال مل خيدموا هللا أبًدا بعض أسفار الكتاب املقدس كتبها ____  .4
 سفر التكوين هو أول  سفر ُكتب يف العهد القدمي ____  .5
 سنة 500استغرقت كتابة أسفار الكتاب املقدس كلها حواىل  ____  .6
 قبل موت يسوع بعض أسفار العهد اجلديد ُكتب ____  .7
 أسفار الكتاب املقدس كلها ُكتبت للمرة األوىل خبط اليد ____  .8
دراسة أي آية من آ�ت الكتاب املقدس، جيب أن حتاول فهم القّصة اليت تشّكل اآلية جزًءا لدى  ____  .9

 منها
 أسفار العهد القدمي كّلهاوضع اللمسات األخرية على يسوع هو الشخص الوحيد الذي  ___  .10
 بعض أسفار الكتاب املقدس ليس موحى به من هللا ___  .11
 ات احملّددة اليت جيب عليهم كتابتها يف أسفار العهد اجلديديسوع أملى على التالميذ الكلم ___  .12
لدى كتابة البشر أسفار الكتاب املقدس، حّرك هللا أيديهم بشكل ميكانيكي لئال يرتكبوا أي  ___  .13

 أخطاء
  أ�ا خاطئةبعض النبوات اليت أوحى هبا هللا يف الكتاب املقدس تبنيَّ  ___  .14
 املقدس صحيح يسوع قال لنا إن الكتاب ___  .15
أمضى علماء اآلاثر سنوات عّدة يف حفر ودراسة املدن القدمية اليت كانت موجودة (ومأهولة  ___  .16

 ابلسكان)  لدى كتابة الكتاب املقدس
 خمطوطات الرب امليت هي نسخ عن بعض أسفار العهد القدمي ___  .17
 ابلصحة جدًّا قدس مضرّ يف الكتاب امل الواردة إن جزًءا كبريًا من القوانني الطبية ___  .18
ال جيب على املؤمنني اليوم أن يكّلفوا أنفسهم عناء قراءة العهد القدمي ألنه ُكتب لليهود قبل أن  ___  .19

 �يت يسوع إىل األرض



 2  نظرة سريعة على الكتاب املقدس

أدرج هللا نبوات يف الكتاب املقدس لكي يتنبأ املؤمنون ابملستقبل كما يفعل العرافون وقراء الكف  ___  .20
 اليوم

 أخطأ يسوع بضع مرات عندما كان فىت صغريًارمبا  ___  .21
 مل يتم تدوين أي معجزات يف العهد القدمي ___  .22

 
 (نقطتان لكّل سؤال)أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال. : اخَرت اجلواب األفضلتعليمات

 الكتاب املقدس ُكتب على يد حواىل_____ .1
 أشخاص 6 . أ

 شخص 40 . ب
 شخص 60 . ت

 كم سنة استغرقت كتابة الكتاب املقدس؟_____ .2
 سنة 200 . أ

 سنة 500 . ب
 سنة 1000 . ت
 سنة 1500 . ث

 ما عدد أسفار الكتاب املقدس اليت كتبها بولس؟_____ .3
 سفر 13 . أ

 أسفار 10 . ب
 أسفار 5 . ت
 ال شيء . ث

 مىت يريد هللا مين أن أمتحن تعاليم الكتاب املقدس عرب تطبيقها يف حيايت؟_____ .4
 أبًدا . أ

 أحيا�ً  . ب
 دائًما . ت
 أ�م األحد فحسب . ث

  



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان  3  

 مىت جيب على املؤمنني قراءة العهد القدمي؟_____ .5
 أبًدا . أ

 بعد أن يقرأوا العهد اجلديد مخس مرات . ب
 أحيا�ً  . ت

 
 أسئلة ذات أجوبة وجيزةأ

 ___ سفرًا يف الكتاب املقدس (نقطة واحدة)_يوجد ___ .1
 _______ سفرًا يف العهد القدمي (نقطة واحدة)    
 _______ سفرًا يف العهد اجلديد (نقطة واحدة)    

 نقاط) 3أبي لغة ُكتب العهد القدمي؟ ______________ ( .2

 نقاط) 3أبي لغة ُكتب العهد اجلديد؟ ______________ ( .3

 نقاط) 3حواىل ________ شخص كتبوا أسفار الكتاب املقدس ( .4

 نقاط) 4(من هي أهم شخصية يف الكتاب املقدس؟ ________________  .5

 نقاط) 4ما هو أهم حدث يف الكتاب املقدس؟  ( .6
  
  

 نقاط) 6’’ (الكتاب املقدس موحى به من هللا‘‘ضمن السياق اآليت ’’ موحى به‘‘فّسر ما تعنيه عبارة  .7
  
  
  
  

 نقاط لكل جزء) 3اط، نق 6ما مها السببان الرئيسيان اللذان جعال هللا يُدرج نبوات يف الكتاب املقدس؟ ( .8
1.   
2.   

  



 4  نظرة سريعة على الكتاب املقدس

 ’’ كيف تتأّكد من دقّة (صحة) الكتاب املقدس؟‘‘غري مؤمن وهو يسألك: ’’ مسري‘‘نصيحتك؟ ما هي  .9
 نقطتان لكل جزء)نقاط،  8أربعة أمور تربهن أن الكتاب املقدس صحيح. (أذكر 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

4.   
  

 
 جزء) نقطة لكلّ ½ نقطة،  17أد�ه (العهد اجلديد  أسفارو قسامدّون أمساء أ .10



 نظرة سريعة على الكتاب املقدس
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 

 ة ونصف لكل سؤال)صح أو خطأ؟ (نقط
1. O خطأ 
2. O خطأ 
3. O خطأ 
4. O  خطأ 
5. O خطأ 
6. O خطأ 
7. O خطأ 
8. X صح 
9. X صح 

10. O خطأ 
11. O خطأ 
12. O خطأ 
13. O خطأ 

14. O خطأ 
15. X  صح 
16. X صح 

17. X صح 
18. O خطأ 
19. O خطأ 

الصفحة 2 
O خطأ   .20

O خطأ   .21
O خطأ   .22

أسئلة متعددة اخليارات (نقطتان لكل سؤال) 
ب   .1

ث   .2

أ   .3

ت   .4

الصفحة 3 
ت   .5

أسئلة ذات أجوبة وجيزة 

3 نقاط (نقطة واحدة لكّل سؤال)   .1
66 سفرًا يف الكتاب املقدس 

39 سفرًا يف العهد القدمي 
27 سفرًا يف العهد اجلديد 



 نظرة سريعة على الكتاب املقدس
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان

 اليو�نية -نقاط 3 .3

 40 -نقاط 3 .4

 يسوع املسيح -نقاط 4 .5

 نقاط 4 .6
 موت يسوع املسيح وقيامته

 نقاط (جواب مقرتح) 6 .7
الروح القدس وّجه أفكار األشخاص 

 ليكتبوا ما أراد هللا منهم أن يكتبوه.

 نقاط لكل سؤال) 3نقاط ( 6 .8
 جيب إعطاء جوابني فقط

 (أجوبة مقرتحة)
 إلثبات صحة الكتاب املقدس •
 إلعطاء املؤمنني رجاء •
 حلّث الناس على االقرتاب إىل هللا •
 ابملستقبلال جيب استخدامها للتنبؤ  •

3 نقاط- العربية  الصفحة 4 2. 
8 نقاط (نقطتان لكل جزء)   .9

(أجوبة مقرتحة) 
(مطلوب 4 أجوبة فقط) 

النبّوات كّلها صحيحة ودقيقة   أ. 

يؤكد الكتاب املقّدس أنّه كلمة هللا  ب . 

يسوع قال إن الكتاب املقّدس هو كلمة هللا  ت . 

ال يوجد أي تناقض يف الكتاب املقدس  ث . 

علم اآلاثر يثبت دّقة الكتاب املقّدس  ج . 

املمارسات الطبية الواردة يف الكتاب املقّدس  ح . 

تثبت صّحته 

أتّكد بنفسك من صّحة الكتاب املقدس عرب  خ . 

امتحان تعاليمه 

10. 17 نقطة (نصف نقطة لكّل سؤال) 
راِجع الصفحة 20 من دليل الطالب لتجد قائمة 

أبسفار العهد اجلديد وأقسامه. 



هتانينا
_________________________________  إن الطالب 

 قد أمتَّ املتطل ِّبات األكادمييَّة اخلاصةَّ ابلدرس 

 حنن نقد ِّر التزامك ابلصفوف التعليميَّة ونتمَّنَّ لك النجاح الدائم يف تطبيق املبادئ
 الكتابيَّة اليت تعلَّمته يف هذا الدرس يف حياتك الشخصيَّة.

____________________________
_____________________________  املعل ِّم 
 التاريخ 

هتانينا
 سردلاب َّصةاخلا ةَّيميداكألا تابطل ِّتملا َّمتأ دق 

_________________________________ لبإن الطا 

.ةيَّصخشلا كتايح يف سردلا اذه يف تهمَّعلت يتلا ةيَّباتكلا 
املبادئ قيبطت يف مئادلا حاجنلا كل َّنَّمتنو ةيَّميعلتلا فوفصلاب كمازتلا ردِّ قن نحن 

خيتارلا 
_____________________________ م لِّعملا 

____________________________ 

لمقدسلكتاب اعلى ایعة نظرة سر

لمقدسلكتاب اعلى ایعة نظرة سر
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