
 نظرة سريعة على الكتاب املقدس  اإلسم 
 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
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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.   
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 ’’ 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


