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ቅዱሳት መጻሕፍት 
1. 

የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊና የማይለወጥ መሆኑ እውነት ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

2. 
መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ተቀባይነት አለውን? 
(ተውራት፣ ዘቡርና ኢንጂል) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

3. 
እግዚአብሔር ቃሉን በተለይም በአይሁድ አማካይነት ለሰዎች 
አስተላልፏልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

4. 
እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለሚገኙት ነቢያት ተዓምራትን 
እንዲያደርጉ ኃይልን በመስጠት ከእርሱ የተላኩ ስለመሆናቸው ማረጋገጫን 
ሰጥቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

5. 
እግዚአብሔር ቃሉን በሙሉ ከብረዛ ለመጠበቅ ይሻልን? (ፍላጎት / ኒያ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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6. 
እግዚአብሔር ቃሉን ከመለወጥና ከብረዛ መጠበቅ ይችላልን? (ችሎታ / 
ኩርደት) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

7. 
እግዚአብሔር ሰዎችም ሆኑ ጋኔኖች የቅዱሳት መጻሕፍትን ጽሑፎች 
በመለወጥ የእርሱን ፍላጎትና ችሎታ እንዲያከሽፉ ይፈቅዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

8. 
ሰዎች ቅዱሳት መጻሕፍትን በቃላቸው በማጣመም ወይንም በተሳሳተ 
መንገድ በመተርጎም ማቅረብ ይችላሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

9. 
መጽሐፍ ቅዱስ እንደተበረዘ የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር 1. ዕውቀት 
እንደሌለው 2. እግዚአብሔር ግድ እንደሌለውና 3. እግዚአብሔር መጽሐፍ 
ቅዱስ ሲለወጥ ምንም ማድረግ እንዳልቻለ በማመላከት የእግዚአብሔርን 
ባሕርይ እየተሳደቡ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

10. 
መጽሐፍ ቅዱስ እንደተበረዘ የሚናገሩ ሰዎች  ሰይጣን በመጽሐፍ ቅዱስ 
ላይ በከፈተው ጦርነት እግዚአብሔርን እንዳሸነፈ በማመላከት ሰይጣንን 
ከእግዚአብሔር የማስበለጥ ወንጀል ፈፅመዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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11. 
እግዚአብሔር አንዱን ቃሉን በመጠበቅና ሌላውን ባለመጠበቅ ለቃሉ 
ሁለት ዓይነት ሚዛን ይጠቀማልን? (ኧል-አድል፣ ኧል-ሓዲ፣ ኧል-
ሙዕሚን፣ ኧል-ሙክሲት) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

12. 
የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በፍርድ ቀን በሰው ልጆች ላይ 
የሚፈርድበት ዓለም አቀፋዊና የማይለዋወጥ መመዘኛ ነውን? (ኧል-
ሐከም፣ ኧል-ሐቅ፣ ኧል-ሐፊዝ፣ ኧል-ሐሲብ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

13. 
አማኞች አንዱን የቃን ክፍል አምነው ሌላውን እንዳያምኑ 
ተፈቅዶላቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

14. 
እግዚአብሔር የዛሬዎቹ አማኞች እርሱ የላከውን ቃል በሙሉ 
እንዲያነብቡና እንዲታዘዙ ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

15. 
ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ አንድ ሰው “በረከቶችን” እንዲያገኝ ቅድመ 
ሁኔታ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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16. 
መጽሐፍ ቅዱስን የማያነብቡና የማይታዘዙ ወገኖች በክህደት እርግማን 
ውስጥ ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

17. 
በራዕይ መጽሐፍ መጠናቀቅ የቅዱሳት መጻሕፍት ቀኖና መዘጋቱ እውነት 
ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

18. 
ቁርአን የፈጣሪ ቃል ለመሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚገኙት ታሪካዊ 
ቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ፍጹም መስማማት ይጠበቅበታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

19. 
ቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በእጅጉ የሚጣረስ የአስተምሕሮ ስህተት 
አለበትን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

20. 
የምሪትና የመገለጥ ፅንሰ ሐሳቦች በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ ተመሳሳይ 
ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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21. 
አይሁድ ወይንም ክርስቲያኖች ቁርአንን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሊቀበሉት 
ይችላሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

22. 
ፈጣሪ ቃሉን ከላከ ከጊዜ በኋላ የመለወጥ ፍላጎት ይኖረዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

23. 
ቁርአን “ከዓለማት ጌታ” ዘንድ ከመጣና በጋኔኖች ከጸደቀ ከእውነተኛው 
አምላክ ዘንድ ስለመሆኑ ጥሩ ማሳያ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

24. 
ቅዱስ መጽሐፍ ከሰይጣን ዘንድ አለመሆኑን መወትወት ይጠበቅበታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

እግዚአብሔርና አላህ 
25.  

አይሁድ፣ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች አንድ እውነተኛ አምላክ ብቻ መኖሩን 
ያምናሉን? (ዋሒደት) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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26. 
በቁርአን ውስጥ የተዘረዘሩት አብዛኞቹ የአላህ ባሕርያት ከመጽሐፍ ቅዱሱ 
እግዚአብሔር ጋር ይስማማሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

27. 
የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔርና የቁርአኑ አላህ አንድ ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

28. 
የእግዚአብሔር ዘላለማዊና የማይለወጥ ስም “ያሕዌ” ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

29. 
በሁለቱ መጻሕፍት ውስጥ እግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑን የሚናገሩ ጥቅሶች 
አሉን? (ኧል-ቁዱስ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

30. 
ከእግዚአብሔር ባሕርያት መካከል አንዱ “አባትነት” ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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31. 
እግዚአብሔር ኩራተኛ ነውን? መኩራትስ የፈጣሪ ባሕርይ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

32. 
ከእግዚአብሔር ባሕርያት መካከል አንዱ እግዚአብሔር ራሱን “አዳኝ” 
አድርጎ መግለጥ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

33. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገር በብዙ ቁጥር “እኛ” ብሎ 
ይናገራልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

34. 
የሥላሴ ፅንሰ ሐሳብ ተቀባይነት አለውን? (አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

35. 
እግዚአብሔር ኢየሱስ ስህተት እንደሠራ በማስመሰል ይወቅሰዋልን? 
ወይንም ኢየሱስ የሠራውን ስህተት በመሸሸግ እግዚአብሔርን ሊዋሸው 
የሚችልበት ዕድል ከቶ ሊኖር ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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36. 
ፈጣሪ ራሱን ለመግለጥ ወይንም ኃይሉን ለማሳየት እጅግ የራቀና የተሰወረ 
አምላክ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

37. 
እግዚአብሔር በሚታይ መንገድ በምድር ላይ ላሉት ሰዎች ራሱን 
ገልጧልን? (ቲዎፋኒ ወይንም ሩዕየቱላህ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

38. 
እግዚአብሔር ከተጻፈው ቃሉ ባለፈ ዛሬ ለሰዎች በቀጥታ ይናገራልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

39. 
ያልተገደበው አምላክ ከሰዎች ልጆቸች ጋር የጠበቀ ሕብረት በማድረግ 
“የእግዚአብሔር ልጆች” ተብለው እስከመጠራት እንዲደርሱ ያደርጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 
 

40. 
የእግዚአብሔር ፍቅር ኢ-አኳሆናዊ (በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ) ነውን? 
(ኧል-ወዱድ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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41. 
እግዚአብሔር አማኞችን እንደ ባርያዎቹ ብቻ ይመለከታቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

42. 
እግዚአብሔር በሰዎች መካከል በማዳላት አንዱን ከሌላው ያበላልጣልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

43. 
እግዚአብሔር የተወሰኑ ኃጢአተኞችን ለይቶ በመጥላት ወደ ገሃነም 
ሊልካቸው ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

44. 
እግዚአብሔር የክፋትም የመልካምነትም ምንጭ በመሆን ለሁለቱም 
ተጠያቂ ነውን? (ሀይር እና ሸር) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

45. 
እግዚአብሔር ከተንኮለኞች ሁሉ የላቀ ተንኮለኛ፣ ሰዎችን ሆነ ብሎ 
የሚያዘናጋ እና ከአድመኞች የበለጠ አድመኛ ተብሎ ተገልጿልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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46. 
እግዚአብሔር በተለያዩ እምነቶች ተከታዮች መካከል ጠላትናትና ሽብርን 
ያስቀምጣልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

47. 
የሰዎችን ልብ በማደንደን ወደ ክፋት መምራት የእግዚአብሔር የሁል ጊዜ 
ተግባርና ዓላማ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

48. 
እግዚአብሔር የሚለዋወጥና የማይጨበጥ ባሕርይ አለውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

49. 
ከእግዚአብሔር ውጪ ለሌላ ፍጥረት መስገድ ተከልክሏልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

50. 
እግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃሉን በመቃረን መላእክት በሰዎች ፊት 
እንዲሰግዱ ትዕዛዝን ሰጥቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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መንፈስ ቅዱስ፣ መላእክት፣ አጋንንት እና ሰይጣን 
51. 

መንፈስ ቅዱስ አምላክ መሆኑ ተቀባይነት አግኝቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

52. 
መንፈስ ቅዱስ የመፍጠር ኃይል አለውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

53. 
መንፈስ ቅዱስና መልአኩ ገብርኤን አንድ ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

54. 
መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ይቅርታ የሌለው ብቸኛው ኃጢአት ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

55. 
ቅዱሳት መጻሕፍት መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ያተኮሩ ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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56. 
የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ውስጥ በማደር መንፈሳዊ ስጦታዎችን 
ይሰጣቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

57. 
መንፈሳዊ ስጦታዎች እጆችን በመጫን አንዱ አማኝ ለሌላው ሊያካፍላቸው 
ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

58. 
ኢየሱስ ሲያደርጋቸውን ተዓምራት እንዲያደርጉ እግዚአብሔር በመንፈስ 
ቅዱስ አማካይነት ሊረዳቸው ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

59. 
እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለአማኞች በማይታወቁ ልሳኖች 
የመናገር ችሎታን ሊሰጣቸው ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

60. 
መላእክት የእግዚአብሔር አገልጋዮች መሆናቸውና አጋንንት ደግሞ 
የሰይጣን አገልጋዮች መሆናቸው በግልፅ ተነግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 
 

 



f 

61. 
ሰይጣን ተመልሶ መልካም መሆን ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

62. 
አንዳንድ አጋንንት ንስሐ ገብተው መልካም መሆን ይችላሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

63. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አጋንንትን ስለማስወጣት የተነገሩ ጥቅሶች 
አሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

64. 
የሰይጣን የማታለል ችሎታ ደካማና አቅመ ቢስ መስሎ ቀርቧልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 
 

65. 
ሰይጣን የዚህ ዓለም ገዢ እንደሆነ ተነግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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ክርስቶስና መሐመድ 
66. 

ክርስቶስ ከድንግል ተወልዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

67. 
ክርስቶስ ኃጢአት አልባ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

68. 
ክርስቶስ ልዕለ ተፈጥሯዊ ጥበብና ዕውቀት ነበረውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

69. 
ክርስቶስ ተዓምራትን ለማድረግና ሙታንን ለማስነሳት ኃይል ነበረውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

70. 
ክርስቶስ እምነትን ለማዘዝ በሰዎች ሁሉ ላይ ሥልጣን አለውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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71. 
ኢየሱስ መሲሁ ተብሎ ተጠርቷልን? (የተቀባ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

72. 
ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጠርቷልን? (ሎጎስ / ከሊመትአላህ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

73. 
ክርስቶስ ከልደቱ አስቀድሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሐልዎት ነበረውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

74. 
የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃል የሰው አካል በመልበስ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ተሠግዎ ወደ ምድር መጥቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

75. 
ክርስቶስ መለኮት ወይንም በሥጋ የመጣ አምላክ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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76. 
ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ፈጥሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

77. 
ክርስቶስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ብቸኛው መካከለኛ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

78. 
ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

79. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ “የእግዚአብሔር ልጅ” ሲባል በግብረ ሥጋ 
ግንኙነት የተወለደ አካላዊ ውልደትን ያመለክታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

80. 
ክርስቶስ ከሰው አምልኮ ሲቀርብለት አምልኳቸው ትክክል መሆኑን 
በማፅደቅ ተቀብሏቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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81. 
ክርስቶስ የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ማለት ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

82. 
ክርስቶስ የሞትና የሲዖል መክፈቻ አለውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

83. 
ክፈርስቶስ የዓለም አዳኝ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

84. 
ክርስቶስን እንደ ጌታና አዳኝ ማመን ገነትን ለመውረስ ብቸኛው መንገድ 
ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

85. 
የክርስቶስ ደም የዓለምን ኃጢአት ለማስወገድ ፈስሷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 
 

 



f 

86. 
በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ መሲሁ (ኢየሱስ) እንደሚሞት ተነግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

87. 
ኢየሱስ ራሱ በአይሁድ እንደሚገደል ተናግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

88. 
ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ከሙታን ተነስቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

89. 
ክርስቶስ ዛሬም በሕይወት ያለና ተመልሶ የሚመጣ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

90. 
የመሐመድን መምጣት የሚናገር ጥቅስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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91. 
መሐመድ የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሰዎች 
ለማስተላለፍ ፊደልን የቆጠረ አይሁዳዊ ሰው መሆን ነበረበትን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

92. 
መሐመድ ነቢይ ነኝ ማለቱ ነቢይነቱን ለማረጋገጥ ብቸኛ ማስረጃ ሊሆን 
ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

93. 
የመሐመድ መልእክት ከነቢያት ሁሉ መልእክት ጋር የሚስማማ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

94. 
እግዚአብሔር እንደ ኢየሱስ ለመሐመድ ነቢይነቱን የሚያረጋግጡ ግልፅ 
ተዓምራትን ሰጥቶታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

95. 
መሐመድ እንደ ኢየሱስና እንደ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ነቢያት የወደፊቱን 
የመናገር ትንቢታዊ ስጦታ ነበረውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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96. 
የአብረሃም አምላክ መሐመድ ጥቁሩን ድንጋይ መሳሙንና ለአሕዛብ 
ጣዖታት ክብር መስጠቱን ሊያፀድቅ ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

97. 
መሐመድ እንደ ማንኛውም ሰው ኃጢአተኛና ለኃጢአቱ ንስሐ መግባት 
የሚያስፈልገው ሰው ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

98. 
መሐመድ የመጨረሻውና ታላቁ ነቢይ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

ሰውና ኃጢአት 
99. 

አዳምና ሔዋን ኃጢአትን በሠሩ ጊዜ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ 
እንዲጠፋና ከእግዚአብሔር ቁጣ መዳን የሚያስፈልገው ፍጥረት እንዲሆን 
ምክንያት ሆነዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

100. 
ሰዎች ከኃጢአተኛ ባሕርይ ጋር እንደሚወለዱ የሚናገሩ ጥቅሶች አሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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101. 
ነቢያትን ጨምሮ ሰዎች ሁሉ ኃጢአተኞች ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

102. 
የኢየሱስ እናት ማርያም መለኮታዊ ማንነት ያላትና ወደ አምላክ የተጠጋጋ 
አክብሮት የሚገባት ናትን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

103. 
የሰው ኃጢአቱ ከእግዚአብሔር ይለየዋልን? በዚህም ምክንያት ኃጢአተኞች 
ገሃነም ይገባሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

104. 
ቅዱሱ እግዚአብሔር ጥቃቅን ኃጢአተኞችን ትኩረት ሰጥቶ እንደ ከባድ 
ይቆጥራቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

105. 
የሌባን እጅ መቁረጥ ትክክለኛ ቅጣት ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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106. 
አማኞች ራሳቸውን ለመጠበቅ አንዳንዴ መዋሸት ወይንም ሌሎችን 
ማታለል የችላሉን? (ተቂያ ወይንም ኪሥማ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

107. 
ግብረ ሰዶማዊነት የተከለከለና የከፋ ኃጢአት ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

108. 
ውርጃና ግድያ የተከለከሉና የከፉ ኃጢአቶች ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

109. 
የኃጢአት ቅጣት “መልካም ሥራዎችን” በመሥራት ይሰረዛልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

ድነት 
110. 

ሰው “ክርስቲያን” ወይንም “ሙስሊም” ሆኖ ይወለዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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111. 
የሰው መዳን በመልካም ሥራው ላይ የተደገፈ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

112. 
ከኃጢአት ለመዳን እግዚአብሔር የሚሰጠው ይቅርታ ሁል ጊዜ የደም 
መሥዋዕትን በማቅረብ ላይ የተመሠረተ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

113. 
የእግዚአብሔርን የይቅርታ ስጦታ መቀበል የምንችለው በፈሰሰልን 
የእግዚአብሔር በግ የደም ቤዛነት አማካይነት ብቻ ነውን? (ኢየሱስ 
ክርስቶስ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

114. 
አንድ ሰው የዘላለምን ሕይወት እንዲወርስ አስቀድሞ የኢየሱስ ክርስቶስን 
ወንጌል ሰምቶ መረዳትና እግዚአብሔር የዓለም አዳኝ አድርጎ እንደላከው 
ማመን ይኖርበታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

115. 
አንድ ሰው ኃጢአቱ ተሰርዮ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዲወርስ 
ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኙ ማመን ግዴታ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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116. 
የውኀ ጥምቀት ዛሬም ከአማኝ ይጠበቃልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

117. 
መገረዝ ዛሬም ከወንድ አማኝ ይጠበቃልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

118. 
አማኞች እንዲቀደሱ የሚያስተምሩ ጥቅሶች አሉን? ቅድስናስ ወደ ገነት 
ለመግባት ቅድመ ሁኔታ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

119. 
ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን በራሳቸው ነፃ ፈቃድ መምረጥ 
ይችላሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

120. 
የሰዎች ፍፃሜ መቶ በመቶ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተደነገገ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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121. 
እግዚአብሔር ሚዛን ተጠቅሞ የሰዎችን መልካምና ክፉ ሥራ በመመዘን 
ወደ ገነት ወይንም ወደ ገሃነም እንዲሄዱ ይወስናልን? (ቴራዚ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

122. 
ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ “ዳግመኛ በመንፈስ 
መወለድ” የስፈልገዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

123. 
እግዚአብሔር በክርስቶስ ለሚያምኑት ሁሉ ገነት እንደሚገቡ ተስፋን 
ሰጥቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

መጻዒ ነገሮች 
124. 

“ነቢይ” እና “ትንቢት” የሚሉት ቃላት መጻዒ ነገሮችን የማወቅ ስጦታ 
ላላቸው ሰዎች የዋሉ ናቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

125. 
ስለ ዓለም ፍፃሜ በስፋትና በዝርዝር ተነግሯልን? (ነገረ ፍጻሜ / ገይብ 
ሐበር) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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126. 
አደገኛ የሆነ ሰይጣናዊ ገዢ በመጨረሻው ዘመን በመምጣት ዓለምን 
እንደሚገዛ የተነገሩ ጥቅሶች አሉን? (የክርስቶስ ተቃዋሚ / መሕዲ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

127. 
እግዚአብሔር ሙታንን በማስነሳት ወደ ገነትና ወደ ገሃነም የሚገቡት እነ 
ማን እንደሆኑ ፍርድ የሚሰጥበት ቀን አለን? (አሒረት ጉኑ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

128. 
ሁሉም ሰው በስቃይ የተወሰነ ጊዜ ገሃነም ውስጥ ማሳለፍ ይኖርበታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

129. 
ሰው አንዴ ገሃነም ከገባ ከዚያ በመውጣት ወደ ገነት የሚሄድበት ዕድል 
ይኖረዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

130. 
የሥጋ ትንሣኤ ማለት የሥጋ፣ የአጥንትና የደም ትንሣኤ ማለት ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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131. 
የግብረ ሥጋ ግንኙነትና ጋብቻ በገነት ውስጥ ይኖራልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

132. 
ዓለም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን “የክርስቶስ ሙሽራ” እንደሆነች ተነግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

የተጨባጩ ኑሮ ጉዳዮች 
133. 

አማኞች ዛሬ በሕግ ስር እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋልን? (ሸሪኣ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

134. 
አማኞች ወይን በመጠኑ ከመጠጣት ተከልክለዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

135. 
አማኞች የአሣማ ሥጋ ከመብላት ተከልክለዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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136. 
አማኞች ዛሬም እንዲፆሙ እግዚአብሔር ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

137. 
እግዚአብሔር ስንፆምና ስንጸልይ ሰዎች ሊያዩ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲሆን 
ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

138. 
እግዚአብሔር በአንድ አመት ውስጥ አንድን ወር በመምረጥ አማኞች ቀን 
ቀን ፆመው ሌሊት ሌሊት ድግስ እየበሉ እንዲያነጉ ተናግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

139. 
እግዚአብሔር አማኞች አሥራትን እንዲያወጡና ምፅዋትን እንዲሰጡ 
ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

140. 
እግዚአብሔር የተሸመደዱ ጸሎቶችን በየቀኑና በተመሳሳይ ሰዓት 
እንድንደግም ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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141. 
እግዚአብሔር አማኞች በሕይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ ወደ 
ተቀደሰ ቦታ ሃይማኖታዊ ጉዞ እንዲያደርጉ ይፈልጋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

142. 
እግዚአብሔር ዛሬም አማኞች በዓመት አንዴ የእንስሳትን መሥዋዕት 
እንዲያቀርቡ ይፈልጋልን? (ቁርባን) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

143. 
ሙስሊሞች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ቢኖራቸው ክርስቲያኖችን ቢጠይቁ 
ትክክል ይሆናልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

144. 
አንድ ሰው በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በሚገኝ ጉዳይ ላይ ጥያቄ 
ቢፈጠርበት መልሱን ሊወድደው ስለማይችል ተብሎ ጥያቄውን ከማቅረብ 
ይከለከላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

145. 
ከመለኮታዊ መገለጥ በተጓዳኝ ቅዱሳት መጻሕፍትን በትክክል ለመረዳት 
ወሳኝ የሆኑ የሰዎች አባባሎችና ትውፊቶች አሉን? (ሶላ ስክሪፕቶራ / 
ሐዲስ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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146. 
አማኞች በቃጋ እንዲያመልኩና እምነታቸውን እንዲያስፋፉ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

147. 
አማኞች በተለያዩ ጎራዎች እንዲከፋፈሉና እንዲገነጣጠሉ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

148. 
ሰዎች በዚህ ዓለም ደስተኛ ሆነው መኖር እንዲችሉ የሚያበረታቱ ጥቅሶች 
አሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

149. 
እግዚአብሔር ለሰዎች አካላዊ ፈውስ እንደሰጠ በምሳሌነት የተጠቀሱ ሰዎች 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

150. 
እግዚአብሔር በአምልኳቸው ውስጥ አማኞች ሙዚቃን፣ ሽብሸባንና 
ዝማሬን እንዲጠቀሙ የሚያበረታታበት ጥቅስ አለን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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151. 
በተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ መሠረት አንድ ሰው ከአንድ በላይ 
ሚስቶች እንዲኖሩት ተፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

152. 
አንድ ወንድ ከአንድ በላይ ሚስቶች ቢኖሩት በእኩል ዐይን ሊያያቸው 
ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

153. 
ጊዜያዊ ወይንም በጊዜ የተገደበ ጋብቻ ተፈቅዷልን?  (ሙታህ / የፍላጎት ሕግ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

154. 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሴቶች እንደ ፍትወት መሣርያዎች፣ እንደ 
ቁሳቁሶች ወይንም እንደ ባሎቻቸው ንብረቶች ተቆጥረዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

155. 
አንድ ሰው ሴት ባርያዎችን በመያዝ ወይንም በመግዛት አብሯቸው 
መተኛት ይችላልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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156. 
ሴቶች ከቤት ውጪ ሲሆኑ ፊቶቻቸውን እንዲሸፍኑ ግዴታ አለባቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

157. 
የሴቶች መብት ከወንዶች እኩል ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

158. 
ባል ሚስቱን እንዲመታ ተፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

159. 
ለክርስቲያን ወይም ለሙስሊም ከሃይማኖቱ ውጪ ማግባት ተፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

160. 
አንድ ሰው ያለ ዝሙት ምክንያት ትዳሩን ቢፈታ እንዲያገባ 
ተፈቅዶለታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 
 

 



f 

161. 
ክርስቲያኖች ክርስቶስን እንዲመስሉ ሙስሊሞች መሐመድን እንዲመስሉ 
በመጻሕፍታቸው ተነግሯቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

ጠላቶችና ጦርነት 
162. 

በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ በኃይል ሃይማኖትን ማስለወጥ ተፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

163. 
በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ኃይልን መጠቀም ትክክል ነውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

164. 
ዛሬ እግዚአብሔር አማኞች የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን በመዋጋት 
ሃይማኖታቸውን የበላይ እንዲያደርጉ አዟቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

165. 
ሰዎች የቀድሞ እምነታቸው ቢክዱ ወይንም ለመካድ ቢወስኑ መገደል 
አለባቸውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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166. 
ቤተሰብን፣ ጓደኞች ወይንም ወንድሞችን መዋጋት አንዳንዴ ተፈቅዷለን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

167. 
አማኞች አማኝ ያልሆኑትን  ኅሊናቸው ባይፈቅድም እንዲገድሉ 
ታዝዘዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

168. 
የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን መዋጋት እንደ መልካም ነገር ይቆጠራልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

169. 
መሐመድ እስልምናን ለማስፋፋት በርካታ የጦርነት ጥፋቶችን እንዲጀምሩ 
እግዚአብሔር አበረታቶታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

170. 
በቅዱሳት መጻሕፍቱ ውስጥ የመጽሐፉን ሰዎች መዋጋት ተፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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171. 
ዛሬ የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን በማጥቃት መዋጋት ተፈቅዷልን? (ጂሃድ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

172. 
በዚህ ዘመን አማኞች የሌሎች እምነቶች ተከታዮችን እንዲዘርፉ ይፈቅዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

173. 
እግዚአብሔር አማኞች ባላመኑት ላይ ሽብርና ጭካኔን እንዲጠቀሙ 
ይፈቅዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

174. 
እግዚአብሔር ዛሬ የበቀል ሕግጋት ተግባራዊ እንዲሆኑ ይፈቅዳልን? (ዐይን 
ስለ ዐይን ጥርስ ስለ ጥርስ / ቂሳስ) 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

175. 
ቅዱሱ እግዚአብሔር አማኞች በገዛ እጃቸው እንዲበቀሉ ይፈቅዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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176. 
ቅዱሱ አምላክ አማኞች ጠላቶቻቸውን እንዲራገሙ ይፈቅዳልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

177. 
እግዚአብሔር አይሁድ በእርግማን ስር እንዲሆኑና እንደ ሕዝብ የጠፉ 
እንዲሆኑ ፈቅዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

178. 
የሚዋጉት ከማይዋጉት የተሻሉ እንደሆኑ ይታሰባልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

179. 
ቅዱሳት መጻሕፍቱ የማይዋጉትን በገሃነም በማስፈራራትና የሚዋጉትን 
በገነት በማበረታታት ሰዎች በእግዚአብሔር ወይንም በአላህ መንገድ 
እየተዋጉ እንዲሞቱ ያደርጋሉን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

ታሪካዊ ክስተቶች 
180. 

ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን በማረፍ ለሰዎች 
ልጆች ምሳሌን ትቶላቸዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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181. 
እግዚአብሔር ሰዎችን በራሱ አምሳል ፈጥሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

182. 
እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ከኤደን ገነት ካስወጣ በኋላ በወንድና በሴት 
መካከል ጠላትነት እንደሚኖር ተናግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

183. 
በጥፋት ውኀ ታሪክ ውስጥ ከኖኀ ልጆች መካከል አንዱ ሰጥሞ መርከቢቱ 
በጁዲ ተራራ ላይ አርፋለችን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

184. 
በአብረሃም ዘር በኩል የሚመጣው በረከት ተስፋ በእስማኤል ሳይሆን 
በይስሐቅ በኩል እንደሚፈፀም ተነግሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

185. 
አብረሃም በካዕባ ለመሰዋት ወደ መካ ተጉዟልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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186. 
አብረሃም ብቸኛ ሕጋዊ ልጁን ይስሐቅን ለእግዚአብሔር ለመሰዋት 
አቅርቧልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

187. 
የአብርሃም ልጅ እስማኤል ነቢይ ነበርን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

188. 
ጣዖታትን ለማምለክ እንቢ በማለቱ ምክንያት እሳት ውስጥ የተጣለው 
አብርሃም ነበርን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

189. 
ሙሴ የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያይ በጠየቀ ጊዜ እግዚአብሔር በሰው 
አምሳል ጀርባውን አሳይቶታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

190. 
ሐማ የኖረው በሙሴና በፈርዖን ዘመን ነበርን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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191. 
በምድረ ግብፅ በአሥሩ መቅሰፍቶች ወቅት የሞት መልአክ የእስራኤልን 
በኩራት ሳይገድል ባለፈ ጊዜ ለመታሰብያነት የፋሲካ በዓል ተደንግጓልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

192. 
ወደ ጦርነት በወጣ ጊዜ ወታደሮቹን ወደ ወንዝ በመውሰድ የለያቸው ሳዖል 
(ጣሉት) ነበርን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

193. 
ኢየሱስ በግርግም በቤተልሔም ተወልዷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

194. 
ሦስቱ ጠቢባን ኮከቡን ተከትለው ከምስራቅ በመምጣት ለህፃኑ ኢየሱስ 
ሰግደውለታልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

195. 
የቅዱሳት መጻሕፍት ጸሐፊያን የአይሁድን ተረቶች እውነተኛ ታሪክ 
መስለዋቸው ጠቅሰዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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196. 
ኢየሱስ በህፃንነቱ እንዳደረገው የተጻፈለት ተዓምር አለን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

197. 
ሰባት ሰዎችና ውሻ ለ309 ዓመታት ዋሻ ውስጥ ከተኙ በኋላ ነቅተዋልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

198. 
ሰለሞች የጋኔኖች፣ የሰዎችና የወፎች ሠራዊት ነበረውን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

199. 
ሰንበትን ባለማክበራቸው ምክንያት እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ ዝንጀሮነት 
ቀይሯልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
 

200. 
እግዚአብሔር የፓለስታይንን ምድር ለአይሁድ ተስፋ ሰጥቷልን? 
   በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት:   አዎ        አይ  
   በቁርአን መሠረት:    አዎ        አይ 
   በእኔ አስተያየት:  አዎ        አይ 
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መልስ ቁልፍ 
 
1. አዎ  /  አዎ 26 አዎ  /  አዎ 
2 አዎ  /  አዎ 27 አይ / አዎ  
3 አዎ  /  አዎ 28 አዎ / አይ  
4 አዎ  /  አዎ 29 አዎ  /  አዎ 
5 አዎ  /  አዎ 30 አዎ / አይ  
6 አዎ  /  አዎ 31 አይ / አዎ  
7 አይ / አይ 32 አዎ / አይ  
8 አዎ  /  አዎ 33 አዎ  /  አዎ 
9 አዎ  /  አዎ 34 አዎ / አይ  
10 አዎ  /  አዎ 35 አይ / አዎ  
11 አይ / አይ 36 አይ / አዎ  
12 አዎ  /  አዎ 37 አዎ / አይ  
13 አይ / አይ 38 አዎ / አይ  
14 አዎ  /  አዎ 39 አዎ / አይ  
15  አዎ  /  አዎ 40 አዎ / አይ  
16 አዎ  /  አዎ 41 አይ / አዎ  
17 አዎ / አይ 42 አይ / አዎ  
18 አዎ / አይ 43 አይ / አዎ  
19 አዎ / አይ 44 አይ / አዎ  
20 አይ / አዎ 45 አይ / አዎ  
21 አይ / አዎ 46 አይ / አዎ  
22 አይ / አዎ 47 አይ / አዎ  
23 አይ / አዎ 48 አይ / አዎ  
24 አይ / አዎ 49 አዎ  /  አዎ 
25 አዎ  /  አዎ 50 አይ / አዎ  
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መልስ ቁልፍ 
 
51 አዎ / አይ 76 አዎ / አይ 
52 አዎ / አይ 77 አዎ / አይ 
53 አይ / አዎ 78 አዎ / አይ 
54 አዎ / አይ 79 አይ / አዎ 
55 አዎ / አይ 80 አዎ / አይ 
56 አዎ / አይ 81  አዎ / አይ 
57 አዎ / አይ 82 አዎ / አይ 
58 አዎ / አይ 83 አዎ / አይ 
59 አዎ / አይ 84 አዎ / አይ 
60 አዎ / አይ 85 አዎ / አይ 
61 አይ / አይ 86 አዎ  /  አዎ 
62 አይ / አዎ 87 አዎ / አይ 
63 አዎ / አይ 88 አዎ / አይ 
64 አይ / አዎ 89 አዎ  /  አዎ 
65 አዎ / አይ 90 አይ / አዎ 
66 አዎ  /  አዎ 91 አዎ / አይ  
67 አዎ  /  አዎ 92 አይ / አዎ  
68 አዎ  /  አዎ 93 አይ / አዎ  
69 አዎ  /  አዎ 94 አይ / አይ  
70 አዎ  /  አዎ 95 አይ / አይ  
71 አዎ  /  አዎ 96 አይ / አዎ  
72 አዎ  /  አዎ 97 አዎ  /  አዎ 
73 አዎ / አይ 98 አይ / አዎ  
74 አዎ / አይ 99 አዎ / አይ  
75 አዎ / አይ 100 አዎ / አይ  
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መልስ ቁልፍ 
 
101 አዎ  /  አዎ 126 አዎ / አይ  
102 አይ / አይ 127 አዎ  /  አዎ 
103 አዎ  /  አዎ 128 አይ / አዎ  
104 አዎ / አይ 129 አይ / አዎ  
105 አይ / አዎ 130 አይ / አዎ  
106 አይ / አዎ 131 አይ / አዎ  
107 አዎ  /  አዎ 132 አዎ / አይ  
108 አዎ  /  አዎ 133 አይ / አዎ  
109 አይ / አዎ 134 አይ / አዎ  
110 አይ / አዎ 135 አይ / አዎ  
111 አይ / አዎ 136 አዎ  /  አዎ 
112 አዎ / አይ 137 አይ / አዎ  
113 አዎ / አይ 138 አይ / አዎ  
114 አዎ / አይ 139 አዎ  /  አዎ 
115 አዎ / አይ 140 አይ / አዎ  
116 አዎ / አይ 141 አይ / አዎ  
117 አይ / አዎ 142 አይ / አዎ  
118 አዎ / አይ 143 አዎ  /  አዎ 
119 አዎ / አይ 144 አይ / አዎ  
120 አይ / አዎ 145 አይ / አዎ  
121 አይ / አዎ 146 አዎ  /  አዎ 
122 አዎ / አይ 147 አይ / አይ  
123 አዎ  /  አዎ 148 አዎ / አይ  
124 አዎ / አይ 149 አዎ / አይ  
125 አዎ / አይ 150 አዎ / አይ  
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መልስ ቁልፍ 
 
151 አይ / አዎ 176 አይ / አዎ  
152 አይ / አይ 177 አይ / አዎ  
153 አይ / አዎ 178 አይ / አዎ  
154 አይ / አዎ 179 አይ / አዎ  
155 አይ / አዎ 180 አዎ / አይ  
156 አይ / አዎ 181 አዎ / አይ  
157 አዎ / አይ 182 አይ / አዎ  
158 አይ / አዎ 183 አይ / አዎ  
159 አይ / አዎ 184 አዎ / አይ  
160 አይ / አዎ 185 አይ / አዎ  
161 አዎ  /  አዎ 186 አዎ / አይ  
162 አይ / አዎ 187 አይ / አዎ  
163 አይ / አይ 188 አይ / አዎ  
164 አይ / አዎ 189 አዎ / አይ  
165 አይ / አዎ 190 አይ / አዎ  
166 አይ / አዎ 191 አዎ / አይ  
167 አይ / አዎ 192 አይ / አዎ  
168 አይ / አዎ 193 አዎ / አይ  
169 አይ / አዎ 194 አዎ / አይ  
170 አይ / አዎ 195 አይ / አዎ  
171 አይ / አዎ 196 አይ / አዎ  
172 አይ / አዎ 197 አይ / አዎ  
173 አይ / አዎ 198 አይ / አዎ  
174 አይ / አዎ 199 አይ / አዎ  
175 አይ / አዎ 200 አዎ  /  አዎ 
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ለእነዚህ ጥያቄዎች መልሶች ከቅዱስ መጻህፍት ጥቅሶች ጋር በዚህ ላይ ሊታይ 
ይችላል: 

www.danwickwire.com 
 

የጸሐፊ ኢሜል- 
danwickwire@gmail.com 

 
  1. አልባኒያ   26. ኮሪያኛ 
  2. አሜር   27. ማላይ 
  3. አረብኛ   28. ማላያላም 
  4. አዜር   29. ማራቲኛ 
  5. ቤንጋሊ   30. ኖርዌይ 
  6. ቦስኒያ   31. ፓሽቶ 
  7. ቡላንድኛ  32. ፖላንድኛ 
  8. ፖላንድ   33. ፖርቹጋልኛ 
  9. ቻይንኛ   34. ፑንጃቢ 
10. ኮርሽያ   35. ሮማንያኛ 
11. ዴንማርክ  36. ሩሲያኛ 
12. ደችኛ   37. ሰርቢያኛ 
13. አማርኛ   38. ሶማሊኛ 
14. ፊርሲ   39. ስፓኒሽ 
15. ፊንላንድ   40. ስዋሂሊ 
16 ፈረንሳይኛ  41. ስዊዲሽ 
17. ጀርመንኛ  42. ታጋሎግ 
18. ግሪክ   43. ታሚል 
19. ሐውሳ   44. ጹሉፍ 
20. ዕብራይስጥ  45. ቱርክኛ 
21. ሂንዲ   46. ዩክሬን 
22. ኢምባ   47. ኡርዱ 
23. ኢንዶኔዥያ  48. ኡዝቤክኛ 
24 ኢጣሊያኛ  49. ቬትናምኛ 
25. ካዛክ   50. ዮሮባ 
 

 

http://www.danwickwire.com/
mailto:danwickwire@gmail.com
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ማስታወሻዎች 
 
 
 

 


