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 العقائد واملراجع - اإلجابة النموذجية - ثانياالمتحان ال

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

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

 ()  .ولود من اهلادلبن االكانوا يقولون بأنو  و السالم إنسان فقطادلسيحيون الذين اعتقدوا بأن ادلسيح علي .ٔ

 ()   قالوا بنجاتو من الصلب. فقط وا بأن ادلسيح عليو السالم إنسانمجيع ادلسيحيُت الذين اعتقد .ٕ

 ()  .ة قالوا بصلبو رغم أنو رُلر د روحإذلي    الذين اعتقدوا بأن ادلسيح عليو السالم روحٌ ُتادلسيحيبعض  .ٖ

 ()       بالتجسُّد. تقال واحدة مسيحية ىناك فرقة .ٗ

 ()   ن ادلسيح عليو السالم ابن هل دبعٌت أنو من الـُمقر بُت الـُمصطفُت.إق مسيحية قالت رَ ىناك فِ  .٘

 ()  .وال يهم ترتيبهمخبصوص صلب ادلسيح بالنسبة للمسيحيُت احلاليُت: ىناك أركان جيب اإلميان هبا  .ٙ

 () .بلْ داء والص  احد يدمر عقيدة الفِ صوص صلب ادلسيح بالنسبة للمسيحيُت احلاليُت: عدم اإلميان بركن و خب .ٚ

 ()   .اخلاصة بتعدد اآلذلة للعقائد الوثنية ُمساوية متاماً التثليث ب الـُمسم اةالعقيدة ادلسيحية  .ٛ

 ()  إىل يومنا ىذا. ت ىذه الفرقة موجودةومازال, "مؤلِّمي اآلب"فرقة مسيحية قدمية ُتسم ى بـ ُىناك  .ٜ

.غلآلب يف كل شيء ر  يف عقيدة التثليث عند ادلسيحيُت: االبن ُمساويٍ  .ٓٔ  ()  م قول ادلسيح: أيب أعظم مٍتِّ

 ()   حبسب الشرح ادلسيحي للثالوث: ادلسلمون يعتقدون بأقنوم واحد من جوىر إذلي واحد. .ٔٔ

 ()     ثالث معبودات. لديهمسيحيون حبسب الشرح ادلسيحي للثالوث: ادل .ٕٔ

 ()  القول بأن ادلسيح عليو السالم ىو اإللو الـُمتجسِّد ُيساوي القول بأنو إنسان وإلو يف الوقت نفسو. .ٖٔ

 ()   , وليست الكنيسة ُحج ة على الكتاب الـُمقد س.ُحج ة على الكنيسةالكتاب الـُمقد س  .ٗٔ

 ()     كمرجع من كتابات اآلباء الـُمعلِّمُت.  أكثر قيمةعترب كالم األنبا شنودة يُ  .٘ٔ

 ()     يُعترب ُحج ة على ادلسيحية. العوام ادلسيحيُتتسجيل صويت ألحد  .ٙٔ

 ()     ادلسيحية.عبارة تصوير ادلسيحيُت األوائل لعقائدىم  األيقونات ادلسيحية .ٚٔ

 ()     . العظمة والَقْدريف مجيعهم ُمتساوون عرب التاريخ ادلسيحي آباء الكنيسة .ٛٔ

 ()     من الًتمجات القدمية. أكثر قيمةاالقتباسات اآلبائية للنصوص الكتابية  .ٜٔ

 ()    ادلسيحي. الالىوتتُعترب مرجعاً ُمهّماً جداً يف رلال  ما قبل نيقيةكتابات آباء  .ٕٓ
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 (درجات 12) : اشرح سبب العبارات اآلتية:0س

 .الكنيسةُحج ة على  تاب الـُمقد سالك , وليسكتاب الـُمقد سالُحج ة على  كنيسةال. ٔ

 لسببني, األَل: ألى الكهّسٕ يْ اليت كتبت الكتاب أصاًل, الثانْ: ألى آباء الكهّسٕ يم الذِو ِفسرَى نصُص الكتاب.لك ذ

 ستخدم دلعرفة حقيقة النص وتفسَته أيضاً.للكتاب الـُمقد س تُ  ةالًتمجات احلديث. ٕ

ُ ى             رعرةٕ مل اكقرٔ عقو حقّققٕ    حقّقٕ الهص: عو طرِق  ُققاننقٕ نقص الت قاخ املةت فقٕ, اهحقف ا تالاقًا حقُل القهص نفسقٌ اهسقتِّّ  أى نقكق

 الهص: عو طرِ  امُلقاننٕ أِطًا, َُقالحظٕ أسالّب الت ٕ املةت فٕ, َنستِّّ  أى نفًم ُرعهٖ الهص.تفسري . الهص

 ُىناك ترمجات حديثة لكتابات اآلباء األوائل تُعترب ترمجات غَت علمية.. ٖ

عفم الت ٕ بصكل حقر  قةّق     الثانْ:املصفن أَ املرج  الذٓ مت تر تٌ أصاًل. جنف أى يذٍ الت اخ ال تذكر نئّسّني, األَل: سببني ل

 َاملّل لُض  اإلمياى بغض الهظر عو كالم األب  صُص   االةتباساخ اآلبائّٕ.

 (اتدرج 15) : أكمل العبارات اآلتية:3س
 :. نستطيع استخراج ثالثة أشياء من الُقد اسات والصلوات ادلسيحيةٔ

 نصُص كتابّٕ والثالث: قائفعالثاين: و  عباقاخ األول:

 من أبرز اآلباء الـُمعلِّمُت.يُعترب  أثهاسُّس الرسُلْ. ٕ

 )بغض النظر عن الًتتيب( :ةسداء الرئيسية مخب والفِ لْ أركان عقيدة الص  . ٖ

 ةّاُتٌ ُو األُُاخو  قاهٌ ثالث أِام َثالث لّالو  ّحُُخ املسو  ص ب املسّحو  هلل املسّحبهُٔ 

 ُأةهُم :ُمسم ى بن أو الروح الُقُدس يُطلق على ُكٍل منهماآلب أو اال. ٗ

 جُير: ُمسم ىيها طلق علفيُ  بشكٍل عام أما األلوىية

 السرِانّٕو  الالتّهّٕو  الُّنانّٕآباء الكنيسة األوائل كانوا يتحدثون ثالث لغات رئيسية: . ٘

 بهُٔ املسّح ع ٌّ السالمىي: خبصوص ادلسيح عليو السالم العقيدة اليت اجتمع عليها مجيع الفرق ادلسيحية تقريباً . ٙ
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 جائزة خاصة(ين ولهما اختياري الرابع والخامس سؤالال)

 : أكمل العبارة اآلتية:4س

 االةتباساخ اآلبائّٕو  الت اخ القفميٕو  املةُِّطاخ الُّنانّٕ مصادر نص الكتاب الـُمقد س ثالثة, هبذا الًتتيب من األقوى قيمة لؤلقل:

ُمهيمن على  شفًْوادلصدر الـ  ,ُكتُبومصدر  ًْشفأما القرآن الكرمي فلو مصدرين: مصدر  ُكتُبٕمصادر  ىي ومجيع ىذه ادلصادر

 .ُكتُبادلصدر الـ 

 

  :س الثالثة من الُقد اسات اآلتيةار الُقد  اص: ُقم باستخراج عن5س

عبدك, يا والدة اإللو, أكتب لِك رايات الغلبة, يا جنديًة زلامية. وأقّدم لك الشكَر كمنقذٍة من الشدائد, لكن, دبا  إين أنا( ٔ. )مقطع ٔ
إن والدَة اإللو اليت ( ٕ)مقطع  فرحي يا عروساً ال عروَس ذلا.اأن لك العزّة اليت ال حتاَرب, أعتقيٍت من صنوف الشدائد, حىت أصرَخ إليِك: 

شفاعات, والرجاَء غََت ادلردوِد يف النجدات, مل يضُبْطها قرٌب وال موٌت, لكن دبا أهنا أمُّ احلياة نقلها إىل احلياة الذي حّل يف ال تغَفُل يف ال
الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا  كما قيل عنك يف إجنيلنا الـُمقد س:  (ٖ)مقطع  مستودِعها الدائم البتولية.

 ود منك يدعى ابن اهل.القدوس ادلول

 نص كتابْ( ٖ, )مقطع عقائف( ٕ, )مقطع اقاخعب( ٔ)مقطع 

ولوِد ِمَن العذراِء  (ٕ)مقطع  لُِنَسبِّح ََنُْن ادلؤمنَُت ونسجْد للكلمة, (ٔمقطع ) .ٕ
َ
اْلُمساوي لآلِب والروح يف األزليِة وَعَدِم االبتداء, ادل

جيدة.
َ
دلرمي اجلدلية  ألنو قد قيل (ٖ)مقطع  خِلالِصنا, ألَن ُو ُسر  باجلسِد أن يَعلو على الصليب وحَيَْتِمَل اْلَموت, ويـُْنِهَض اْلَموتى بقياَمِتو ادل

 أننت تطلنب يسوع الناصري ادلصلوب. قد قام!: وسالومة

 نص كتابْ( ٖ, )مقطع عقائف( ٕ, )مقطع اخعباق( ٔ)مقطع 

 ماًَنا العاملَ احلياة, م ا ُخِتَم ِمَن اليهود, وجسَدَك الطاِىَر ُحِفَظ ِمَن اجلُند, ُقْمَت يف اليوِم الثالِث أيُّها اْلُمَخلِّص,ـإن  احَلَجَر ل( ٔ. )مقطع ٖ
نقول:  لذلك (ٖ, )مقطع األعايل وعلى األرض السالم وبالناس ادلسرةاجملد هل يف قد قيل يف الكتاب عن ادلالئكة أهنا قالت:  (ٕ)مقطع 

 اْلَمْجُد لقيامِتَك أيُّها اْلمسيح, اْلَمْجُد دللِكك, اْلَمْجُد لتدبَِتَك يا زلُِب  الَبَشِر َوْحَدك.

 عباقاخ( ٖ, )مقطع نص كتابْ( ٕ, )مقطع ائفعق( ٔ)مقطع 

 أسأل اهل عز وجل لكم متام التوفيق والسداد

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 


