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 اإلجابة الننوذجية - االمتحان األول

 ُمقدمة للتاريخ املسيحي امُلبكِّر وقانون العهد اجلديد

 (44/   الدرجة: ) ............................................................االسم: 

 (درجة 02) ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة, وعالمة ): ضع عالمة )1س

 ()  ن الكرمي يذكر أشياًء عن املسيح عليه السالم ليس هلا سابقة يف التاريخ املسيحي الـُمبكِّر.القرآ .1

 ()    أثناسيوس املدعو رسويّل من كبار آباء الكنيسة الذين وقعوا يف هرطقات. .2

 ()    العقيدة املسيحية تطورت وتغريت طوال القرون الثالثة من بداية التاريخ املسيحي. .3

 ()    م؛ مل تتطور العقيدة املسيحية.325بعد وضع قانون اإلميان يف جممع نيقية  .4

 ()      املسيحي يأخذ عقيدته من خالل أقوال املسيح عليه السالم. .5

 ()   االسم الذي مت إطالقه على أسفار اليهود "العهد القدمي" ُمستوحًى من نص كتايب. .6

 ()    أثناء حياة املسيح عليه السالم على األرض.مت كتابة أسفار العهد اجلديد  .7

 ()  م.325مت حتديد قانون العهد اجلديد يف أحد اجملامع كما مت حتديد قانون اإلميان يف جممع نيقية  .8

 ()    َمرِجعاً للعقيدة املسيحية ولكنه ليس املصدر. عند املسيحيني الكتاب املقدس يُعترب .9

 ()  أمجعوا منذ البدء على أسفار العهد اجلديد, واختلفوا فقط يف العهد القدمي.آباء الكنيسة األوائل  .14

 ()  هناك اتفاق عام بني آباء الكنيسة على قانونية األسفار الـُمسمَّاة بـ "األسفار القانونية الثانية". .11

 ()   لبية.عقيدة أثناسيوس املدعو رسويّل كانت منتشرة يف العامل كله, وكان أتباعه هم األغ .12

 ()   حارب أثناسيوس املدعو رسويّل اآلريوسية ألن آريوس أنكر صلب املسيح عليه السالم. .13

 ()      انتشرت املسيحية عن طريق نشر وتوزيع أسفار العهد اجلديد. .14

 ()  م من أجل توحيد املسيحيني حتت عقيدة واحدة.325مت وضع قانون اإلميان املسيحي يف جممع نيقية  .15

 ()   كتبة العهد اجلديد وضعوا العقائد املسيحية املوجودة حالياً عندما كتبوا أسفار العهد اجلديد. .16

 ()       .إذا مت نقض التثليث مت نقد كل العقائد األخرى .17

 ()   مجيع النصوص املنسوبة للمسيح عليه السالم يف األناجيل األربعة مرفوضة عندنا كمسلمني. .18

 ()   صوص املنسوبة للمسيح عليه السالم يف األناجيل األربعة مقبولة عندنا كمسلمني.مجيع الن .19

 () آباء الكنيسة كانوا يعتقدون من بداية التاريخ املسيحي أن كتابات العهد اجلديد مكتوبة بوحي اهلل عز وجل. .24
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 (درجات 12) : اشرح سبب العبارات اآلتية:0س

ة انهغة انيوَاَية كاَت هي  انهغية انئيا ذمل اتشرة يشمل ش ان يشس األالير اانغيش  الةيإا نيزنا  ر   كةا ي          ٌ أل للغة اليونانيـة.ة العهد اجلديد بامت كتاب. 1

 كٍ يٍ لشاءهتا عذد كبري جذاً يٍ انراس حول انعامل.انعإذ اجلذيذ  انهغة انيوَاَية ليةً

عذد كبري   ونس لاو  كاتبةألٌ  .يعتقد البعض أن بولس املدعو رسواًل هو أكثر الشخصيات أمهية على اإلطالق بالنسبة للديانة املسيحية. 2

اأسليم هيزا انشليا م  م أيياكٍ كيثريمل جيذاً لياسد انيإوديية          (سلانة ش صعى اتئيييي   41) ذيذأكثش يٍ َصف انعإذ اجل جذاً يٍ انشلا م اانيت تشعذّ

 رة شمل الت  ر ش انعامل أعم..االةخذو انهغة انيوَاَية ات الذ يثم ساييا اأفئس اكونول  (فهئط )

أٌ اإللكرذس األكرب عيا   سغى  .يعتقد البعض أن اإلسكندر األكرب هو أكثر الشخصيات أمهية على اإلطالق بالنسبة للديانة املسـيحية. 3

 أعم. تقشيباً. عشفإا انعامليانشاياَية كهإا مما جعهإا نغة عاتية  يرباطوسيةه انهغة انيوَاَية ش  زي لاو  ر شلبم ييالد اتئيح عهيه انئالو  ال أَه هو ان

 (اتدرج 21) : أكمل العبارات اآلتية:3س
 كل إىل ثالثة أقسام هم:. قام أثناسيوس املدعو رسويّل بتقسيم مجيع األسفار بش1

 .يشفوضةوأسفار  صاحلة نهقشاءملوأسفار  يُقذَّلةأسفار 

 . انقسمت عقيدة املسيحيني األوائل يف املسيح عليه السالم إىل ثالثة أشكال:2

 .( هلاً فقرساحاً  هلياً )أو  ( هلاً يُةجئِّذاً َئاَاً ا هلا )أو   َئاَاً فقراملسيح عليه السالم كان: 

 .ضذ انعامل أا حاي  اإلمياٌأثناسيوس املدعو رسويّل كان يُلقَّب بـ: . 3

 .اآلسيوليَّةمن أعظم العقائد اليت ظهرت يف القرن الرابع امليالدي, وحارهبا أثناسيوس املدعو رسويّل هي العقيدة . 4

اَةصيش أنرالييوس ش ُيراتشتيه يي. سسييوس ش يًي. َيقيية اجعيم اإليرباطيوس           اانتشرت املسيحية بشكل رهيـب يف اإلمرباطوريـة الرومانيـة عنـدم. 5

ااعةرقإا هو  رفئيه لبيم أٌ مييود فيذلم انونرييوٌ أتبياط لئيطرط  ش دييٍ انكشفيش          لئطرط  عقيذمل أنراليوس انعقيذمل انشمسية نإليرباطوسية انشاياَية 

 يذمل انشمسية نهذانة.أفواجاً الذ حاس ت اإليرباطوسية انشاياَية كم يٍ لانف انعق

 ؤال اختياري بجائزة خاصة()س :"تستفيد منه"بهذا النص أو  "تعمل"كانت واحدة   مسيحية فرقة : اكتب اسم4س

 انغشروصيَّة اإلميان باخلرب, واخلرب بكلمة املسيح )أو: بكالم املسيح(: .1

 (ةاانرباتئةاَةيَّغري انغشروصيَّة ألشى  شلةفأي ) األسنوركئية :)أو: حول املسيح( اإلميان باخلرب, واخلرب بكالم عن املسيح .2

 ةاتئةاَةيَّانرب  )أو: بكالم اهلل(: اإلميان باخلرب, واخلرب بكلمة اهلل .3


