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١۱١۱ 
أأكانن االربب ليیستخدمم معايیيیر مزددووجة مع كتبهھ االمقدسة  بحيیث يیحمي 

 االبعض منهھم وو ليیس االكل؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲ 

هھھھل كلمة االربب هھھھي االمعيیارر االكوني االغيیر قابل للتبديیل وو االذيي 
 سيیستخدمهھ االربب ليیحاسب كل االبشر يیومم االقيیامة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳ 

للمؤمنيین بأنن يیؤمنواا بجزء من االكتابب وو يیكفروواا بجزء آآخر أأيیسمح 
 منهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤ 

هھھھل يیريید االربب من االمؤمنيین االيیومم أأنن يیقرأأوواا وو يیطيیعواا كل االكتب 
 االمقدسة االتي أأررسلهھا؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥ 

هھھھل إإططاعة كلمة االربب هھھھي االشرطط ااألساسي للشخص لكي يیتلقى 
 ''االبركة'' في حيیاتهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦ 

هھھھل االناسس االذيین يیرفضونن أأنن يیقرأأوواا وو يیطيیعواا االكتابب االمقدسس 
 يیضعونن أأنفسهھم تحت لعنة أأنن يیكونواا كافريین؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷ 

 هھھھل هھھھو مقبولل أأنن شريیعة االكتابب االمقدسس قد أأُْغلِقَت مع
؟االرؤؤيیانهھايیة كتابب    

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸ 

لكي يیعتبر االقرآآنن كلمة االربب٬،أأهھھھو بحاجة ألنن يیكونن متواافقاً مع 
 االكتاباتت االتارريیخيیة كما قد تم تسجيیلهھا مسبقاً في االكتابب االمقدسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹ 

هھھھل يیحتويي االقرآآنن على تناقضاتت تارريیخيیة وو مذهھھھبيیة أأساسيیة 
تناقض بكل ما في االكلمة من معنى ما يیوجد في االكتابب 

 االمقدسس؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٠۰ 

هھھھل مفهھومم االوحي أأوو ااإللهھامم هھھھو نفسهھ في كل من االكتابب االمقدسس وو 
 االقرآآنن؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 االكتب االمقدسة
١۱  

(لوحح محفوظظ)خالدةة وو غيیر قابلة للتغيیيیر؟ هھھھل من االمقبولل أأنن كلمة االربب   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٢۲  
(توررااةة٬،ززبورر٬،إإنجيیل)  كتابب االمقدسس هھھھو كلمة االربب؟ هھھھل من االمقبولل أأنن اال  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٣۳ 
هھھھل ااختارر االربب أأنن يیوصل ووحيیهھ االمدوونن في االكتابب االمقدسس بشكل 

 خاصص عن ططريیق االيیهھودد؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٤ 
االقدررةة على االقيیامم بمعجزااتت هھھھل منح االربب ررسل االكتابب االمقدسس 

 ووااضحة كتأكيید على أأنهھم أأررسلواا من قبل االربب؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٥ 
 هھھھل يیريید االربب أأنن يیحمي كل كتبهھ االمقدسة من االتغيیيیر وو االفسادد؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٦ 
 هھھھل االربب قاددرر على أأنن يیحمي كل كتبهھ االمقدسة من االتغيیيیر وو االفسادد؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٧۷ 
للشيیاططيین أأوو للبشر بإعاقة غايیتهھ هھھھل كانن االربب أأبدااً ليیسمح إلبليیس أأوو 

هھھھو وو قدررتهھ هھھھو من خاللل تحريیف وو تبديیل االنص االحقيیقي للكتب 
 االمقدسة االتي أأررسلهھا؟(تحريیف باللفظ)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٨۸ 
فَف لفظيی اً االكتب االمقدسة من أأكانن من االممكن لشخص ما أأنن يیُحرِّ

 خاللل إإساءةة ااالقتباسس منهھم أأوو من خاللل تفسيیرهھھھم بشكل خاططئ؟
 (تحريیف بالمعنى)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٩۹ 
مذنبونن هھھھل االناسس االذيین يیدَّعونن أأنن االكتابب االمقدسس قد تُمَّ تحريیفهھ أأوو تبديیلهھ 

بالتجديیف على شخص االربب من خاللل تضميین ما معناهه أأنهھ إإما أأنن االربب 
 لم يیعلم٬،وو إإما أأنهھ لم يیقم بشيء حيیالل تبديیل االكتابب االمقدسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰ 

االمقدسس قد تُمَّ تحريیفهھ أأوو تبديیلهھ مذنبونن هھھھل االناسس االذيین يیدَّعونن أأنن االكتابب 
بتمجيید إإبليیس على حسابب االربب من خاللل تضميین ما معناهه أأنن إإبليیس قد 

(االغالب٬،االجبارر)  اانتصر في معركة االكتابب االمقدسس على االربب تعالى؟  
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



٣۳١۱ 
 هھھھل االربب متكبر وو هھھھل االكبريیاء سمة من سماتت شخصهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٢۲ 

في سماتت ططبيیعة وو شخص االربب٬،هھھھل يیظهھر االربب نفسهھ على أأنهھ 
 االل''ُمَخلِّص''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٣۳ 

عندما يیشيیر االربب إإلى نفسهھ في االكتب االمقدسة٬، هھھھل يیتكلم 
 أأبدااً بصيیغة االجمع ''نحن''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٤ 

(آآبب٬،اابن٬،ررووحح قدسس) مقبولل؟هھھھل مفهھومم االثالوثث   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٥ 

 أأكانن االربب أأبدااً ليیقومم باتهھامم يیسوعع ززووررااً بأنهھ فد قامم بشيء خاططئ؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٦ 

هھھھل االربب رربب متسامٍم وو بعيید وو ناددررااً ما يیظهھر قدررتهھ االعظيیمة أأوو 
 يیتركك بصماتهھ على االتارريیخ االبشريي؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٧۷ 

بإظظهھارر نفسهھ مرئيیاً للناسس على ااألررضض؟ هھھھل قامم االربب أأبدااً   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٨۸ 

 هھھھل يیقومم االربب على ااإلططالقق االيیومم بمخاططبة االناسس بشكل مباشر؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٩۹ 

هھھھل االربب االالنهھائي يیرغب بأنن يیكونن على عالقة متيینة وو ذذااتت محبة 
 مع ااإلنسانن االفاني بحيیث يیسمي هھھھؤالء االبشر ''أأبناء االربب''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٠۰ 
 هھھھل محبة االربب غيیر مشرووططة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٢۲١۱ 
 أأكانن االيیهھودد وو االنصاررىى ليیقبلواا بالقرآآنن ككتابب مقدسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٢۲  

بعد أأنن أأررسل االربب كتاباً مقدسا٬ً،أأكانن ليیشعر أأبدااً بالحاجة لنسخ أأوو 
 إإبطالل االبعض من آآيیاتهھ؟(منسوخخ٬،نسخ)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٣۳ 

لَل من عند''رربب االعالميین'' وو آآمن بهھ نفر من إإنن كانن  االقرآآنن قد نُزِّ
 االشيیاططيین (االجن) ٬، أأذذلك إإشاررةة حسنة بأنهھ من عند االربب؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٤  

نكر هھھھل يیجب على كتابب مقدسس أأنن يیكونن ذذوو شعورر بالحاجة ألنن يی
 بشكل متكررر أأنهھ من عند إإبليیس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 االربب وو هللا
٢۲٥  

هھھھل االيیهھودد وو االنصاررىى وو االمسلميین كلهھم يیؤمنونن بأنن هھھھناكك رربب 
 حقيیقي ووااحد فقط؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٦  

هھھھل االكثيیر من سماتت شخصيیة وو ططبيیعة هللا االموجوددةة في االقرآآنن على 
(أأسماء حسنى) تواافق مع سماتت االربب االموجوددةة في االكتابب االمقدسس؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٧۷ 

هھھھل االربب في االكتابب االمقدسس وو هللا في االقرآآنن هھھھما ووااحد وو نفس 
 االكيینونة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٨۸  

 هھھھل ااسم االربب ااألززلي وو االغيیر قابل للتغيیيیر هھھھو يیهھوهه أأوو جاهھھھوفا؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٩۹ 

 هھھھل هھھھناكك آآيیاتت في االكتب االمقدسة عن االربب بأنهھ قدووسس؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٣۳٠۰  

ططبيیعة وو شخص االربب٬،هھھھل يیظهھر االربب نفسهھ على أأنهھ في سماتت 
 االل''أأبب''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



االرووحح االقدسس٬،االمالئكة٬،االشيیاططيین وو 
 إإبليیس
٥١۱  

هھھھل يیمنح االربب أأتباعع يیسوعع االقدررةة على االقيیامم بنفس االنوعع من االمعجزااتت 
 االتي قامم بهھا يیسوعع من خاللل قوةة االرووحح االقدسس االقاططنة فيیهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٢۲ 

 هھھھل يیمتلك االرووحح االقدسس االقدررةة على االخلق؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٣۳  

 هھھھل االرووحح االقدسس وو االمالكك جبريیل هھھھما ووااحد وو نفس االشيء؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٤   

االتي ال  هھھھل االتجديیف على ''االرووحح االقدسس'' هھھھو االخطيیئة االوحيیدةة فقط
 تغتفر؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 ٥٥  
 هھھھل ترّكز االكتب االمقدسة على أأشيیاء ررووحانيیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٦   

هھھھل ررووحح االقدسس االخاصة بالربب تقطن االمؤمنيینن وو تقويیهھم بمنح 
 ررووحيیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٧۷   

هھھھل يیمكن أأنن تنتقل االهھباتت االرووحيیة من مؤمن آلخر عن ططريیق ووضع 
 ااأليیديي؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٨۸   

هھھھل يیمنح االربب أأتباعع يیسوعع االقدررةة على االقيیامم بنفس االنوعع من االمعجزااتت 
 االتي قامم بهھا يیسوعع من خاللل قوةة االرووحح االقدسس االقاططنة فيیهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٩۹  

هھھھل يیمنح االربب بعض االمؤمنيین هھھھديیة االتكلم بلغاتت غيیر مفهھومة من 
 خاللل قوةة االرووحح االقدسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٠۰  

بيین االمالئكة كونهھم خدمم االربب وو بيین  هھھھل هھھھناكك تميیيیز ووااضح االمعالم
 االجن كونهھم خدمم إإبليیس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٤١۱  
 هھھھل يینظر االربب للمؤمنيین على أأنهھم مجردد عبيید وو خدمم لهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٢۲ 

 هھھھل يیقومم االربب بالتميیيیز بيین ااألشخاصص وو يیفضل بعضهھم على بعض؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٣۳  

يیرسل هھھھل يیكرهه االربب على ووجهھ االخصوصص خطاةة معيینيین وو يیريید أأنن 
 بعضهھم إإلى االجحيیم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٤ 

 هھھھل االربب موجد ''االخيیر'' وو ''االشر'' وو االمسؤوولل عن االقيیامم بهھما؟
 (خيیر٬،شر)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٥ 

 أأكانن االربب ليیوصف بأنهھ ''االماكر'' ااألعظم أأوو خيیر االماكريین؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٦ 

أأدديیانن  هھھھل االربب مسؤوولل عن إإلقاء االعدااووةة وو االبغضاء بيین أأناسس من
 مختلفة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٧۷ 

 هھھھل هھھھو قصد االربب أأنن يیقّسي قلوبب بعض االبشر وو يیضللهھم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٨۸ 

 هھھھل شخص االربب وو مسلكهھ٬،على ااإلططالقق٬، متقلب وو ذذوو نزووااتت؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٤٩۹ 

 هھھھل هھھھو محرمم أأنن تسجد نفس أأمامم أأحد غيیراالربب نفسهھ؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٥٠۰ 

هھھھل أأعطى االربب أأمرااً مناقضاَ لقانونهھ ااألبديي آآمرااً كل االمالئكة بأنن 
 ''ااسجدوواا آلددمم''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



٧۷١۱   
يیسوعع االناصريي يیعرَّفف على أأنهھ االمسيیح؟هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن   

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٢۲   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع يیُشارر إإليیهھ على أأنهھ كلمة االربب؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٣۳   

هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع وُوِجَد مسبقاً على أأنهھ كلمة االربب قبل 
 أأنن يیولد ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٤  

كلمةاالربب االخالدةة قد حلَّت في جسد هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن 
 بشريي؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٥   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع ررباني أأوو أأنهھ االربب في االجسد؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٦   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع خلق االعالم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٧۷   

هھھھل من االمقبولل أأنن يیسوعع االمسيیح هھھھو االوسيیط االوحيید فقط بيین االربب وو 
 ااإلنسانن؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٨۸   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع هھھھو اابن االربب؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٩۹   

ب االمقدسة٬، عندما يیُستخدمم مصطلح ''اابن االربب''٬، هھھھل يیستخدمم في االكت
 بمعنى اابن مادديي مولودد من عالقة جنسيیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٠۰   

أأنهھا هھھھل ُعبَِد يیسوعع بالفعل من قِبَل االناسس وو هھھھل قَبَِل هھھھو عباددتهھم على 
 صالحة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٦١۱  
 أأكانن من االممكن إلبليیس أأنن يیندمم وو يیصبح خيیِّرااً؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٢۲   

 أأكانن من االممكن لبعض االشيیاططيین أأنن يیندمواا وو يیصبحواا خيیِّريین؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٣۳   

 هھھھل هھھھناكك آآيیاتت في االكتب االمقدسة عن ططردد االشيیاططيین من االناسس؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٤  

رر على أأنهھا ضعيیفة أأوو غيیر  هھھھل قدررةة إإبليیس على االخدااعع تَُصوَّ
 فعالة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٥  

 هھھھل يیعتبر إإبليیس أأميیر أأوو حاكم هھھھذاا االعالم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 االمسيیح وو محمد
٦٦  

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع وولد من عذررااء؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٧۷   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع كانن بال ذذنوبب؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٨۸   

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع اامتلك حكمة وو معرفة فائقة للطبيیعة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٦٩۹   

هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع اامتلك قدررةة فائقة للطبيیعة ليیقومم 
 بمعجزااتت وو يیمنح االحيیاةة للموتى؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٧۷٠۰   

أأنهھ يیحق ليیسوعع االمسيیح أأنن يیأمر بالديین وو يیطلب هھھھل من االمقبولل 
 االطاعة من سائر االبشر؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



٩۹١۱   
لكي يیكونن محمد مؤهھھھالً كنبي يیحقق ووحي االربب االمكتوبب٬، أأكانن 

 بحاجة ألنن يیكونن يیهھودديیاً متعلماً؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٢۲   

 هھھھل إإددعاء محمد االنبوةة تجربة صالحة أأوو ددليیل على االنبوةة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٣۳   

كانت ررسالة محمد على ااتفاقق تامم مع ررسالة يیسوعع وو ااألنبيیاء هھھھل 
 ااآلخريین؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٤  

هھھھل منح االربب محمد قدررةة فائقة للطبيیعة للقيیامم بمعجزااتت ووااضحة مثل 
على أأنهھ قد أأررسل من قبل االربب؟يیسوعع وو ااألنبيیاء ااآلخريین كتأكيید   

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٥  

هھھھل اامتلك محمد هھھھبة تنبؤيیة ليیكونن قاددررااً على أأنن يیتنبأ أأوو يیُْخبِر عن 
 االمستقبل مثل يیسوعع وو ااألنبيیاء ااآلخريین؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٦    

هھھھل كانن نبي حقيیقي من عند رربب اابرااهھھھيیم ليِیُقَبِّل االحجر عند االمزاارر 
مم آآلهھاتت االعربب االوثنيیاتت ''صفا'' وو  االوثني للكعبة وو هھھھل كانن ليیَُكرِّ

 ''مرووةة''؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٧۷   

 هھھھل يیعتبرمحمد إإنساناً عادديیاً يیحتاجج ألنن يیطلب االمغفرةة ألجل خطايیاهه؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٨۸   

ااألنبيیاء؟أأكانن محمد ليیُْعتَبَر آآخر وو أأعظم   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 ااإلنسانن وو االخطيیئة
٩۹٩۹   

عندما أأذذنب آآددمم وو حوااء٬،هھھھل أأحدثث ذذلك تفرقة أأساسيیة بيین االربب وو 
بيین ااإلنسانن وونتج عنهھ االحاجة لتخليیص ااإلنسانن من حكم االربب على 

 االخطيیئة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٠۰  

هھھھل هھھھناكك آآيیاتت عن االناسس تتحدثث عن كونهھم مولودديین بطبيیعة ميیالة 
 للخطيیئة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

٨۸١۱   
 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع يیستطيیع أأنن يیغفر خطايیا االناسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٢۲  

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع لديیهھ مفاتيیح االموتت وو االجحيیم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٣۳  

 هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن يیسوعع هھھھو ُمخلص االعالم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٤   

ُمخلص وو رربب هھھھو هھھھل من االمقبولل االقولل بأنن ااإليیمانن بيیسوعع ك
 االطريیقة االوحيیدةة للحصولل على االحيیاةة ااألبديیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٥   

هھھھل من االمقبولل أأنن ددمم يیسوعع االمسيیح قد ُسفَِك كأضحيیة وو كفاررةة عن 
 ذذنوبب االعالم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٦   

في االكتب االمقدسة٬،هھھھل ذُذِكَر من قِبَل ااألنبيیاء أأنن االمسيیح ''يیسوعع'' 
 سيیموتت؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٧۷   

بنفسهھ أأنهھ سيیتم قتلهھ من قِبَل االيیهھودد؟هھھھل أأنبئ يیسوعع   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٨۸  

أأهھھھو مقبولل أأنن يیسوعع قد ماتت جسديیاً على االصليیب وو أأنهھ قد قامم من 
 االموتت؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٨۸٩۹  

 هھھھل من االمقبولل أأنن يیسوعع حي االيیومم وو أأنهھ سوفف يیعودد من جديید؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٩۹٠۰   

بقدوومم محمد؟هھھھل هھھھناكك أأيي آآيیاتت في االكتابب االمقدسس تتنبأ أأوو تُنبئ   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



١۱١۱١۱   
 هھھھل خالصص ااإلنسانن مرهھھھونن بعملهھ االصالح؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٢۲  

االربب في االخالصص تعتمد دداائماً على االفدااء بأضحيیة االدمم؟ هھھھل ططريیقة  
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٣۳   

نهَھُ االربب يیمكن تلقيیهھ فقط عن ططريیق  هھھھل االتزوودد بالخالصص االذيي أأمَّ
     حمل االربب؟االنعمة وو ذذلك من خاللل ااإليیمانن بكفاررةة أأضحيیة 

 (يیسوعع االمسيیح)
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٤   

لكي يیمتلك شخص ما االحيیاةة ااألبديیة٬، هھھھل من االضروورريي لهھ 
أأووالً أأنن يیسمع وو يیفهھم إإنجيیل يیسوعع االمسيیح وو يیؤمن بأنن 

االمسيیح٬،ُمَخلِّص االعالم؟االربب أأررسلهھ ليیكونن   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٧۷  

هھھھل من االمقبولل أأنن ااإليیمانن بيیسوعع االناصريي كمخلص وو رربب هھھھو 
 االطريیقة االوحيیدةة لغفراانن خطايیا االشخص وو حصولهھ على حيیاةة أأبديیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٦   
 هھھھل االتعمد بالماء مطلوبب للمؤمن االيیومم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٧۷   

 هھھھل يیُْطلَب االختانن من االمؤمن االذكر االيیومم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٨۸   

هھھھل هھھھناكك آآيیاتت تأمر االناسس بأنن يیكونواا قدسيیيین وو هھھھل االقدااسة أأمر 
 ضروورريي لدخولل االجنة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱١۱٩۹  

هھھھل يیستطيیع االناسس أأنن يیختارروواا أأنن يیصبحواا أأبناء االربب من خاللل 
 مماررسة إإررااددتهھم وو مشيیئتهھم االحرةة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٠۰   

محددد مسبقاً أأوو مقدرر بشكل كامل من قبل االربب؟هھھھل قدرر شخص ما   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

١۱٠۰١۱   
هھھھل جميیع االبش وو من ضمنهھم ااألنبيیاء مذنبيین من حيیث االقيیامم 

 بالخطايیا؟ (باستثناء يیسوعع)
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٢۲  

هھھھل ااعتُبَِر أأنن مريیم٬،أأمم يیسوعع٬،كانت ذذااتت هھھھباتت إإلهھيیة وو هھھھل يینبغي 
 تبجيیلهھا على أأنهھا أأمم االربب؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٣۳   

هھھھل تبعد االخطيیئة ااإلنسانن عن االربب٬،وو كنتيیجة لذلك هھھھل يینتهھي ااألمر 
 بالخطاةة في االجحيیم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٤  

 هھھھل يیأخذ رربٌب مقدسس االخطايیا االصغيیرةة على محمل االجد؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٥   
 هھھھل قطع يید االساررقق عقابب مناسب؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٦  

نفسهھ؟هھھھل من االمقبولل أأنن يیقومم االمؤمن أأحيیاناً بالكذبب لكي يیحمي   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٧۷   

 هھھھل تُرىى االمثليیة على أأنهھا خطيیئة محرمة وو مداانة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٨۸   

يیُنظر لإلجهھاضض وو االجريیمة كخطيیئتانن محرمتانن وو مداانتانن؟هھھھل   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٠۰٩۹   

 هھھھل يیمكن أأنن يیُمحى عقابب االخطيیئة من خاللل االعمل االصالح؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 االخالصص
١۱١۱٠۰  

 هھھھل يیولد االشخص كك''مسيیحي'' أأوو كك''مسلم''؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



١۱٣۳١۱ 
 هھھھل سيیكونن هھھھناكك عالقاتت جنسيیة وو ززووااجج في االجنة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٢۲ 

 هھھھل االكنيیسة االكونيیة تعتبر عرووسس ليیسوعع؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 موااضيیع االحيیاةة االعمليیة 
١۱٣۳٣۳ 

 هھھھل يیريید االربب للمؤمنيین االيیومم أأنن يیعيیشواا تحت االقانونن؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٤ 
مم على االمؤمن شربب االخمر؟  هھھھل يیَُحرَّ

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٥ 

مم على االمؤمن أأكل لحم االخنزيیر؟  هھھھل يیَُحرَّ
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٦ 

 هھھھل يیتوقع االربب من االمؤمنيین االيیومم أأنن يیصومواا؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٧۷ 

هھھھل يیُفضل االربب أأنن يیتم تأدديیة االصالةة وو االصيیامم في االعلن بحيیث يیكونن 
 من االممكن ررؤؤيیتك من قِبل ااآلخريین؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٨۸ 

االربب من االناسس أأنن يیصومواا خاللل االنهھارر وو يیفطروواا في هھھھل يیريید 
(ررمضانن) االليیل لشهھر ووااحد من كل عامم؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٩۹ 

هھھھل يیتوقع االربب من االمؤمنيین أأنن يیدفعواا االعشر وو أأنن 
 يیخرجواا االزكاةة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٠۰  

هھھھل يیريید االربب أأنن يیستمع إإلى صلوااتت شعائريیة تقالل مرااررااً وو تكرااررااً 
 خمسة مرااتت في االيیومم في نفس االوقت كل يیومم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

١۱٢۲١۱  
هھھھل يیستخدمم االربب ميیزااناً ليیقيیس أأعمالل االشخص االصالحة وو االسيیئة 

 ليیحددد ما إإذذاا كانن سيیذهھھھب إإلى االجنة أأوو إإلى االجحيیم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٢۲  

لكي يیتمكن االشخص من ددخولل مملكة االربب٬،هھھھل من االضروورريي لهھ 
 أأووالً أأنن يیحظى بب ''إإعاددةة ووالددةة ررووحيیة'' وو يیصبح ''مولودد من جديید''؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٣۳  

ااألبديیة لكل االمؤمنيین االحقيیقيیيین بيیسوعع؟هھھھل يیمنح االربب ووعدااً وو ضمانة بالحيیاةة   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

  أأشيیاء مستقبليیة
١۱٢۲٤  

هھھھل االكلماتت ''نبي'' وو ''نبوةة'' تستخدمم بشكل أأساسي لإلشاررةة إإلى 
مستقبليیة؟شخص يیمتلك هھھھبة من االربب ليیتنبأ بأشيیاء   

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٥  

هھھھل أأعطيیت معلوماتت مفصلة بخصوصص أأحدااثث مستقبليیة عن نهھايیة 
 االعالم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٦ 

هھھھل هھھھناكك آآيیاتت تتنبأ بقدوومم حاكم شيیطاني قويي للعالم وو االذيي سيیأتي في 
(االمسيیح االدجالل٬، االمهھديي) آآخر االزمانن؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٧۷ 

بإقامة االجميیع من هھھھل سيیكونن هھھھناكك يیومم محاكمة حيیث سيیقومم االربب 
االموتت وو محاكمتهھم سوااء كانن االناسس سيیذهھھھبونن إإلى االجنة أأوو إإلى 

 االجحيیم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٨۸ 

هھھھل يینبغي على االجميیع أأنن يیقضواا فترةة من االوقت يیعانونن خاللهھا في 
 االجحيیم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٢۲٩۹ 

إإذذاا ذذهھھھب شخص إإلى االجحيیم٬،هھھھل هھھھناكك أأيیة إإمكانيیة على ااإلططالقق 
 للخرووجج الحقاً وو االذهھھھابب إإلى االجنة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٣۳٠۰  

 هھھھل االجسد يیومم االقيیامة سيیكونن مادديیاً من لحم وو عظم  ووددمم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



١۱٥١۱   
أأكثر من ززووجة ططبقاً لغايیة االربب االوااضحة٬،هھھھل يیصح للرجل أأنن يیتخذ 

 ووااحدةة في نفس االوقت؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٢۲   

هھھھل كانن من االممكن لرجل أأنن يیعدلل بيین ززووجاتهھ إإنن اامتلك أأكثر من 
 ززووجة ووااحدةة في نفس االوقت؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٣۳   

هھھھل االزووااجج االمؤقت أأوو االذيي يیدوومم لفترةة محدووددةة فقط هھھھو ززووااجج 
(ززووااجج االمتعة) مسموحح؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٤  

في االكتب االمقدسة كأددووااتت جنسيیة ألززووااجهھن؟هھھھل يیُنظر للزووجاتت   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٥  

هھھھل يیُؤذذنن للرجل بأنن يیحظى بفتيیاتت عبدااتت وو بأنن يیماررسس االجنس 
 معهھن؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦ ٥ 

 هھھھل يیُطلب من االنساء أأنن يیضعواا حجاباً خاررجج االمنزلل؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٧۷  

 هھھھل حقوقق االنساء مساوويیة لحقوقق االرجالل؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٨۸  

 هھھھل يیُؤذذنن للرجل على ااإلططالقق بضربب ززووجتهھ؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٩۹   

لمسلم بأنن يیتزووجواا أأشخاصاً من دديین غيیر هھھھل يیسمح لمسيیحي أأوو 
 دديینهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٠۰   

إإذذاا تطلق شص من قريینهھ أليي سبب باستثناء االزنا٬،هھھھل يیُسمح لهھم 
 بإعاددةة ااإلقتراانن؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

١۱٤١۱  
هھھھل يیتوقع االربب من االمؤمنيین أأنن يیحجواا لمكانن مقدسس مرةة ووااحدةة في 

(حج) حيیاتهھم على ااألقل؟  
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٢۲   

االربب االيیومم يیريید من االناسس تقديیم أأضحيیاتت حيیواانيیة مرةة هھھھل ما يیزاالل 
(قربانن) في االعامم؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٣۳  

إإذذاا كانن لدىى مسلم سؤاالل عن شيء ما في االكتابب االمقدسس٬،هھھھل من 
يیهھودديیاً عن ذذلك؟االمناسب لهھم أأنن يیسألواا مسيیحيیاً أأوو   

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٤  

إإذذاا كانن لدىى شخص ما تحفظاتت على شيء ما في إإحدىى االكتب 
االمقدسة٬، هھھھل يینبغي على االمؤمن أأنن يیتجنب ططرحح أأسئلة أأميینة إإنن كانن 

 من االممكن أأال تعجبهھ ااإلجاباتت؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٥  

بجانب االوحي ااإللهھي٬، هھھھل تعتبر ااألقواالل االمأثوررةة وو تفاسيیر االبشر 
 نزيیهھة وو ضروورريیة لفهھم االكتب االمقدسة بشكل مالئم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٦  

هھھھل يیتوقع االربب من االمؤمنيین االيیومم أأنن يیتعبدوواا بجد وو أأنن يینشروواا 
 دديینهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٧۷  

ططواائف وو فرقق وو جماعاتت هھھھل يیريید االربب للمؤمنيین أأنن يینقسمواا إإلى 
 شتى؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٨۸   

هھھھل هھھھناكك آآيیاتت في االكتب االمقدسة تحث االناسس على أأنن يیكونواا فرحيین 
 وو سعدااء هھھھنا في هھھھذهه االحيیاةة على ااألررضض؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٤٩۹   

هھھھل هھھھناكك أأمثلة في االكتابب االمقدسس حيیث يیمنح االربب االشفاء االجسديي 
 للناسس؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٥٠۰  

االربب فيیهھا بحّث االمؤمنيین على ااستخداامم  هھھھل هھھھناكك آآيیاتت يیقومم
 االموسيیقى وو االرقص وو االغناء أأثناء تعبدهھھھم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 



١۱٧۷١۱  
ع االمؤمنيین االيیومم في االكتب االمقدسة على االحربب االعدوواانيیة وو  هھھھل يیَُشجَّ

(جهھادد) االمؤمنيین؟ االقتالل ضد غيیر  
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٢۲   

أأكانن االربب االيیومم ليیشجع االمؤمنيین على نهھب وو سلب أأناسس من دديین 
 مختلف؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٣۳   

هھھھل يیريید االربب من االناسس االيیومم أأنن يیستخدمواا االرهھھھبة وو االقسوةة ضد 
 أأعداائهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٤  

               هھھھل مايیزاالل االربب االيیومم يیؤيید قانونن االعقابب للمؤمنيین؟
 (االعيین بالعيین وو االسن بالسن / قصاصص)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٥  

 هھھھل كانن رربٌب مقدسس ليیشجع االمؤمنيین على أأخذ االثأرر بأيیديیهھم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٦   

 هھھھل كانن رربٌب مقدسس ليیشجع االمؤمنيین على لعن أأعداائهھم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٧۷   

 هھھھل يیعتبر االربب االيیهھودد بأنهھم تحت لعنة أأووملعونيین كافة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٨۸   

 هھھھل يیُعتبر من يیقاتلونن أأفضل ممن ال يیقاتلونن؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٩۹  

االمقدسة عل االحربب من خاللل االتصريیح بأنن االعقابب هھھھل تحض االكتب 
في االجحيیم موعودٌد بهھ من ال يیقاتلونن وو من خاللل إإعطاء ضمانة 
 بدخولل االجنة لمن يیقاتل وو يیموتت في سبيیل االربب أأوو هللا؟ (جهھادد)

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٠۰   

بعد خلق االعالم٬،هھھھل ااسترااحح االربب في االيیومم االسابع ليیتركك مثاالً مهھماً 
(شاباثث) للعرقق االبشريي لكي يیتَّبِعوهه؟  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 
 

١۱٦١۱   
أأنن هھھھل هھھھدفف االمسيیحي هھھھو أأنن يیتصرفف مثل يیسوعع وو هھھھدفف االمسلم 

 يیتصرفف مثل محمد؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 

 ااألعدااء وو االحربب
١۱٦٢۲   

هھھھل يیوجد في االكتب االمقدسة فكرةة باررززةة مفاددهھھھا أأنن دديیناً معيیناً يیجب 
 أأنن يیهھدفف إإلى إإخضاعع كل ااألدديیانن ااألخرىى بالقوةة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٣۳   

 في االشؤوونن االديینيیة٬،هھھھل يینبغي أأبدااً ااستخداامم االقوةة وو ااإلكرااهه؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٤   

هھھھل يیشجع االربب االمؤمنيین االيیومم على قتالل وو محارربة أأصحابب ااألدديیانن 
(حربب مقدسة٬،جهھادد) ااألخرىى إإلى أأنن يیصبح دديینهھم هھھھم هھھھو االغالب؟  
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٥   

أأوو قررر تبديیل دديینهھ٬،أأيینبغي إإذذاا أأصبح شخص ما مرتدااً عن دديینهھ ااألمم 
 قتلهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٦   

 هھھھل يیُْؤَمرأأحيیاناً بالقتالل ضد االعائلة وو ااألصدقاء أأوو حتى ااألقارربب؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٧۷   

هھھھل يیريید االربب من االمؤمنيین االيیومم أأنن يیقتلواا آآخريین من أأدديیانن أأخرىى 
 حتى لو كانن ذذلك بعكس ما تمليیهھ ضمائرهھھھم عليیهھم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٨۸  

 هھھھل يیُْنظَّر للسعي إإلى قتالل أأناسس من دديین مختلف كشيء جيید؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٦٩۹  

هھھھل حثَّ االربب محمد على االبدء بحرووبب عديیدةة من االعدوواانن ليینشر 
 ااإلسالمم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٧۷٠۰  

في االكتب االمقدسة٬،هھھھل مقاتلة أأتباعع االكتاباتت االمقدسة أأمر مشجع 
 عليیهھ؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 
 



١۱٩۹١۱   
االيیهھودديي إلحيیاء ذذكرىى إإنقاذذ أأوولل اابن هھھھل أأنشأ االربب عيید االفصح 

اابتالءااتت  ١۱٠۰إلسراائيیل حيیث مرَّ مالكك االموتت فوقهھم أأثناء آآخر 
 أأررسلهھا االربب على مصر؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٢۲   

ن اامتحن جندهه عند االذهھھھابب إإلى االحربب٬،أأكانن شاؤؤوولل (ططالوتت) هھھھو م
 من خاللل االكميیة االتي شربوهھھھا من االماء؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٣۳   
 هھھھل وولد يیسوعع في ااسطبل في بيیت لحم؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٤   

هھھھل تبع ثالثة ررجالل حكماء نجم االمسيیح إإلى بيیت لحم حيیث ووجدوواا 
 االطفل يیسوعع وو سجدوواا أأمامهھ عابديین؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٥    

ة االكتب االمقدسة أأبدااً باقتباسس خراافاتت يیهھودديیة كما لو هھھھل يیقومم كتب
 كانت أأحدااثث تارريیخيیة فعليیة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٦   

 هھھھل قامم يیسوعع أأبدااً بأيیة معجزااتت مسجلة عندما كانن ططفالً؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٧۷   

هھھھل ااستيیقظ سبعة ررجالل وو كلب فعالً من االنومم في كهھف بعد أأنن نامواا 
سنة؟ ٣۳٠۰٩۹فيیهھ لل   

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٨۸   

هھھھل قامم سليیمانن فعالً بحشد جيیش من االشيیاططيین (االجن) وو االبشر وو 
 االطيیورر معاً للقيیامم بمعركة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٩۹   

االسبت إإلى قرددةة؟هھھھل قامم االربب فعالً بتحويیل االناسس االذيین خرقواا يیومم   
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
٢۲٠۰٠۰   

 هھھھل ووعد االربب االيیهھودد على ووجهھ االخصوصص بأررضض فلسطيین؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 
 
 
 
 

 

 أأحدااثث تارريیخيیة
١۱٨۸١۱  

 هھھھل خلق االربب االناسس مثلهھ وو على صوررتهھ؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٢۲  

عندما أأخرجج االربب آآددمم وو حوااء من جنة عدنن٬،هھھھل ذذكر بأنهھ ستكونن 
 هھھھناكك عدااووةة بيین االرجل وو االمرأأةة؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٣۳   

في قصة االطوفانن٬،بعد أأنن غرقق أأحد أأووالدد نوحح٬،هھھھل ااستقرتت سفيینة 
 نوحح على جبل االجودديي؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٤   

هھھھل قالل االربب بأنن االوعد بالبركة لذرريیة اابرااهھھھيیم سوفف يیأتي بشكل 
 محددد من خاللل نسل ااسحاقق وو ليیس ااسماعيیل؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٥    
قربانن عند االكعبة؟ هھھھل سافر اابرااهھھھيیم أأبدااً إإلى مكة ليیقدمم  

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٦   

هھھھل كانن اابرااهھھھيیم مستعدااً للتضحيیة بابنهھ االشرعي االوحيید كقربانن 
 للربب؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٧۷   

 هھھھل كانن ااسماعيیل اابن اابرااهھھھيیم يیعتبر نبيیاً؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٨۸   

 هھھھل كانن اابرااهھھھيیم من أأُلقي في االنارر ألنهھ ررفض أأنن يیعبد ااألصنامم؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٨۸٩۹   

عندما ططلب موسى  أأنن يیرىى بهھاء االربب٬،هھھھل سمح االربب لموسى بأنن 
 يیرىى االجانب االخلفي للربب في هھھھيیئة بشريیة؟
           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 
١۱٩۹٠۰ 

هھھھل عاشش هھھھامانن في نفس االفترةة االزمنيیة االتي عاشش فيیهھا موسى وو 
 فرعونن؟

           ططبقاً للكتابب االمقدسس    نعم     ال  
           ططبقاً للقرآآنن               نعم    ال 

 


