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 مصادر نص العود اجلديد - اإلجابة النموذجية - الثالثاالمتحان 

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

 (ةدرج 02) : اشرح سبب العبارات اآلتية:1س

 .عدم االعتماد على املخطوطات من بدايات القرن اخلامس عشر. 1
أو بىي ببةذ بي ٌ ببد ٍ ببو بة يٍألٌببد وب عةٍّببد   ,أو بىالزٍسٍببد ,سببىبب جةىي ببد بىٍىّةٍّببد ,وبّسشببةا بىسخسببط بعاحى ببد ىيدهبب  ب  ٌبب   ,ظهببىا بىاحة ببدسببحث ج

 فيٌ ٌد  هُسةك حةجد السسخ بً بىسخسط بعنسىجد خبط بىٍ . ,وبىفرّسٍد
 .على اإلطالق م مصادر نص العهد اجلديدالربديات اليونانية تعترب أقي. 6
 ب    َبة قيبر   يَّمُ ,وميََّبة قيبر بىفباخ بىألٍسٍبد جبل ب ةبو وأقب ً  اى بد         ,فهً ب قبرت مٍسٍبةل ىيسسبط ب ةبيٍد     ,أق ً ٍص ا ىسص بىده  ب  ٌ اهنة  

 ب خاةب بعُسىباثد ٍِ  اى د عخاى د.
 القرن الثالث. عاش يفباللغة اليونانية أحد اآلباء  خمطوطة يونانية من القرن الرابع تُعترب أكثر قيمة من اقتباس. 3
فئُ ب ت ّفسب   بةف فدبالً يف بىقبرُ      ,جةئًأٍة بالقسحةس بَ ,بعخاى د بىٍىّةٍّد ٍِ بىقرُ بىربجع زَُ ِّو فدالً بىسص بىٍىّةًّ ىيده  ب  ٌ  يف بىقرُ بىربجعُ  

ٌَُ ِّبو فدبالً ّبص بىدهب          ,ل فقبط ّسبط ٍسبةخرخ جدشبربذ أو ٍابةذ بىسبسل      منيب  ,ىنسسة ال منيل بىسسخد ب ةيٍد ىنسةجةز  ,بى ةىث ىبلىل فبةىسص بَجبةئً ال 

 جو يف مٍِ بعخاى د بىيت أخلّة ٍسهة بىسص. ,ب  ٌ  يف مٍِ ب ت
 جداً على نص العهد اجلديد وانتشاره.مؤثراً  إيرازموس كانعمل . 4
فةةحح ّص إٌربمٍبىس ا ٌابةل    ,ج بل  ٌادسسَ خ ٍِ  اى ةذ اه بىسخسخد ٍُوهل ,إٌربمٍىس هى ةةحث أوه ّسخد ٌىّةٍّد ٍاحى د ىيده  ب  ٌ ُ  

  ٌب خ  ببىامجبةذ  ٍصب ابل ىنبو      أُ ّبص إٌربمٍبىس مبةُ     ,ىل ذىلجةةضةفد إ ,وّسخد إٌربمٍىس هله بّسشرذ يف بىدةمل مي  جسحث بىاحة د ,ج بل

 يف بىقرُ بىسة س  شر وٍة جد هة.جةىي ةذ بي ٌ د بىيت مت بىدَو  يٍهة 
 . الرتمجة الالتينية القدمية هي أقيم ترمجة قدمية للعهد اجلديد.5

 فهً ب قٌٍ. ب قرت مٍسٍةل ىيسص بىٍىّةًّ أاهنة مبةو ,أوه زرمجد ق ميد ىيده  ب  ٌ  ٍِ بىٍىّةٍّداهنة  
 أسفار العهد اجلديد يف بداية التاريخ املسيحي. انتشار يف. كانت ُهناك صعوبة شديدة جداً 6
جسبحث   ثةٍّبةل: ل بعؤهيل ىدَو ّسط مةٍيبد ىنسبةت مبح .    جةةضةفد إىل ّ اخ وجى خ بىنسحد بعُحاف (أقالً ,أوابقد )جسحث   ً وفرخ ٍىب  بىنسةج والل:أ

 فق  مةّىب حيرقىُ مسحهٌ بعُق َّسد. ,نو بعسٍحٍل  يى بىسىبببالضاهة  بىروٍةًّ ى
 . انتشر العهد اجلديد بشكل كبري جداً من بدايات القرن الرابع امليالدي.7

وقببةً قسبباسال  ,ٍّببدحصببير بعسببٍحٍد  يببى   ببٌ بةٍاب ىاٌببد بىروٍةف ,قسبباسال بعسببٍحٍد و خببو ,أثسةسببٍىس يف ٍُسةظرزبب  ٍببع  اٌببىسّسصببر ب

 ٌىسةجٍىس بىقٍصري جدَو مخسل ّسخد ىيده  ب  ٌ   يى ّفقد بةٍاب ىا شخصٍةل.جسنيٍف 
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 (اتدرج 6) : أكمل العبارات اآلتية:0س

 بىربجعوالقرن الـ  بى ةًّ. الربديات اليونانية من الفرتة بني القرن الـ 1

 بىسةسع والقرن الـ بىربجع. خمطوطات األحرف الكبرية من الفرتة بني القرن الـ 6

 بخلةٍس  شروالقرن الـ  بىسةسع. خمطوطات األحرف الصغرية من الفرتة بني القرن الـ 3

 (جائزة خاصةين ولهما اختياري الرابعو  الثالث سؤالال)

 (ةىا بىشرح ربجددمبُ أّصح) :اآلتي ذكر: أ3س

 ٍسى بعسنل ... ,جىىس بىف ةيل ,وىٍةً جةاميً ,بىسفس  بي ٌث علمية للعهد اجلديد: تفاسريثالث 

 بىده  ب  ٌ  ...ىسفس  د بىنسسٍد بعىسى  ,زة اس ٌدقىت ٍياً ,أّاىٍّىس فنري غري علمية للعهد اجلديد: تفاسريثالث 

 ... ُبى وٍسٍنةبَجةب  ,بىنةثىىٍنٍد ,بَجةب بىٍسى ٍل ,بىدرجٍد بعُشامد ة للعهد اجلديد:ثالث ترمجات نقدي

 بىحةجة م ىس ... ,بىحىاسدٍ ٌد ,جٍَأل بعيل ,بىفةّ بٌل ثالث ترمجات تقليدية للعهد اجلديد:

  :: أكمل العبارة اآلتية4س

 :رئيسيََّتني كز يف نقطتنيمشكلة نص العهد اجلديد تتمر 

 ضٍةع بىسخسط ب ةيٍداألوىل: 

 بالخسالفةذ بىن  خ جل بعخاى ةذوالثانية: 

 ديد املوجودة بني أيديهممجيع املخطوطات العهد اجل ٍُقةاّد و  ابسدعلماء إىل اللذلك حيتاج 

 إ ة خ زنىٌِ بىسص ب ةيً بعفقى  أو أقرت ةىاخ ى حىت يتمكنوا من 

 أسأل اهلل عز وجل لكم متام التوفيق والسداد

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 


