
أسئلة المراجعةاألديان والفرق

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:
 على على حوادث مختلفة أهمها تحطيم ألواح التوراة وإحراق التوراة حدادا   يعتبره اليهودصيام يوم واحد  (1)

 :هو صوم يوم

.التاسع من آب )أ( 

.الغفران )ب( 

الفصح )ج( 

تموز )د( 

:همعزير ابن هللا ""سفار الخمسة وعزي اليهم القول بأن يقرون بالتوراة فقط وهي األ  (2)

الفريسيون )أ( 

السامريون )ب( 

ديميالحس )ج( 

الصدوقيون )د( 

يوافقون للصهاينة في برنامجهم السياسي وهم من أكبر الداعمين للتوطن في فلسطين من اليهود  فرقة  (3)

 :هم وتبني سياسات الصهاينة

)أ(        المحافظون 

القراءون )ب( 

األرثوذكس )ج( 

الصهيونية )د( 

:وهذه التسمية النصارى يسمون أنفسهم " بالمسيحيين " (4) 

.صحيحة وهي نسبة للمسيح عليه الصالة والسالم. )أ( 

.وردت في القرآن والسنة )ب( 

لم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن وال في السنة ولم يسم المسيح عليه السالم أصحابه وأتباعه  )ج( 

بالمسيحيين

التسمية في بادئ األمر من باب الثناء والمدح أطلقت هذه )د( 

:األناجيل الموجودة بين يدي النصارى صرحت بكثير مما ذكر في القرآن الكريم مثل  (5)

بشرية المسيح حيث ذكرت جميع األناجيل أنه ولد من مريم وأنه أكل وشرب وتعب ونام عليه  )أ( 

. السالم.

واحد ال شريك لهذكروا أنه دعى إلى عبادة إله  )ب( 

ذكروا في مواضع عديدة في األنجيل أنه رسول إلى بني إسرائيل خاصة )ج( 

.جميع ما ذكر )د( 

:الكتاب المقدس يتكون من  (6)

إنجيل برنابا )أ( 

العهد الجديد )ب( 

أسفار موسى الخمسة )ج( 

.العهد القديم والعهد الجديد )د( 
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:نوا يطلقون على العهد الجديد لفظمسيحيو الجيل األول كا  (7)

.أعمال الرسل )أ( 

.أقوال الرب )ب( 

الجمارا )ج( 

كيتا )د( 

:من االختالفات في متن األناجيل األربعة التي تؤكد عدم صحتها  (8)

اختالفهم في ذكر أسماء تالميذ عيسى االثني عشر )أ( 

بعد صلب المسيح حتأن األرض تزلزلت والقبور تفتاختالفهم في  )ب( 

والعمل بشريعة موسى عليه السالم التوبةالدعوة الى االختالف في  )ج( 

التبشير بقرب قيام مملكة هللا التي يتحقق فيها العدل و المساواةاختالفهم في  )د( 

:أهم مبادئ إنجيل برنابا الذي يختلف بها عن األناجيل األربعة  (9)

عليه السالم إنسان وليس إله و ال ابن إلهأنه صرح بأن المسيح  )أ( 

أنه نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد عليهما الصالة والسالم باسمه )ب( 

أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو اسماعيل عليه السالم وليس إسحاق كما يزعم اليهود )ج( 

.جميع ما ذكر )د(   

:هوتقرر فيه عصمة البابا ي الذي المجمع النصران  (10)

ةمجمع نيقي )أ( 

مجمع القسطنطينية )ب( 

مجمع روما )ج( 

مجمع أفسس )د( 

:من اختصاص خلق العالم وحفظهفإن  ىحسب عقيدة التثليث عند النصار  (11)

األب  )أ( 

االبن )ب( 

الروح القدس )ج( 

األب واالبن والروح القدس )د( 

هي  أن هللا اتخذ جسد المسيح له صورة وحل بين الناس بصورة إنسان هو المسيحدة النصارى في عقي  (12)

 :عقيدة

التثليث )أ( 

الفداء )ب( 

 الصلب )ج( 

االتحاد والتجسد )د( 
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" هذا جاء في إنجيل مرقص :" إن ابن اإلنسان لم يأت ليُخدم بل ليخِدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين  (31)

 :ص دليل على عقيدة النصارى فيالن

الفداء )أ( 

التثليث )ب( 

االتحاد )ج( 

محاسبة المسيح للناس )د( 

: من شروط الصالة عند النصارى  (14)

تقدم باسم المسيح ألنه الواسطة عندهمأن  )أ( 

أن تكون في الكنيسة )ب( 

العقيدة يتقدم الصالة اإليمان الكامل بالتثليث وغيره منأن  )ج( 

أ َو ج معا   )د( 

:يصوم النصارى يوم األربعاء ألنه  (15)

يوم صلب المسيح )أ( 

يوم المشاورة على موت المسيح عندهم )ب( 

يوم ميالد المسيح )ج( 

.يوم نهاية الدنيا وبدء البعث )د( 

يسمى عند   ص كله في الماءرش الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من الجسم في الماء أو غمس الشخ  (16)

 :النصارى

.التعميد )أ( 

.التقديس )ب( 

العشاء الرباني )ج( 

االعتراف )د( 

:عليه الصالة والسالم العوامل التي أدت إلى تحريف رسالة المسيح  (17)

االضطهادات )أ( 

ضياع اإلنجيل وانقطاع السند )ب( 

"بولس "شاؤول اليهودي )ج( 

ما ذكرجميع  )د( 

:هم نصارى الشرق الذين تبعوا الكنيسة الشرقية في القسطنطينية  (18)

الكاثوليك )أ( 

األرثوذكس )ب( 

األرمن )ج( 

اليعاقبة )د( 

 الصور والتماثيل في الكنائس وأن ،أن صكوك الغفران كذب وأن الذنوب ال تغفر إال بالتوبة والندمالقائلون ب  (19)

 :هم من مظاهر الوثنية ألنها مظهر محرمة
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األقباط )أ( 

األرثوذكس )ب( 

األرمن )ج( 

البروتستانت )د( 

:الهندوسية تعد  (20)

ثالث الديانات الكبرى في العالم، وتوجد أساسا  في الهند ونيبال )أ( 

أول الديانات الكبرى في العالم )ب( 

ديانة سماوية )ج( 

فرقة من الفرق )د( 


