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فسـر وجود مدابغ للجلود في خربة قمران ؟  }س{: 

 }س{:  وجود مكتبة ومقاعد للكتابة وقاعة اجتماعات في كهوف قمران؟ 
يدل على أن أصحاب هذه القرية كانوا يقومون بنسخ أسفار العهد القديم 

التوراتية .والتعاليم   

 

في كهوف بها }س{: بين نتائج عمليات البحث والتنقيب التي قام البريطانين 

قمران  ؟    بقايا قرية مؤلفة من مساكن وأسواق وخزانات مياه ومدابغ للجلود 

 وغرف طعام ، ومكتبة ومقاعد للكتابة وقاعة اجتماعات

 
ا اعتزل األسينيين فسر فسـر عاش األسينيون في كهوف قمران ؟س{:   

الطوائف اليهودية األخرى  

حفاظا على تعاليم   ◄حاولت الهروب من وجه السلطة الرسمية اليهودية  ◄

العداء بين هذه الطائفة وبين الرومان ◄الديانة اليهودية األصلية   

  

؟بين دور الحكومة األردنية في الحفاظ على مخطوطات البحر الميت    س{:   

قامت بشراء بعض المخطوطات ووضعها في متحف القدس باستثناء مخطوطة 

بسبب وحدة ) علل ( . نحاسية وضعت في متحف اآلثار األردني في عمان 

. م0591الضفتين عام   
  

لماذا نقلت إسرائيل المخطوطات إلى المتحف اإلسرائيلي في القدس  }س{:    

فسـر استيالء إسرائيل على جميع المخطوطات التي كانت في متحف }س{:   

م  ؟ 1967القدس بعد حرب عام   

وان الدين  زيف االدعاءات اإلسرائيلية تبين  ألنها ، إخفاء مضمونهابهدف 

من تناقض وتحريف .  كثير علي يانطو اليهودي  

   

 

أذكر الجهات التي شاركت في عملية البحث عن مخطوطات :  }س{

 قمران ؟

علماء اآلثار ◄ رجال من الجيش العربي  ◄  بدو التعامرة   ◄ 

 األوروبيون ) البريطانيين (

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس الثاني

علماء ؟    اذكر الجهات التي قامت بتحقيق وفحص مخطوطات قمران س{:}
 اآلثار األوروبيون   والمدرسة األمريكية للدراسات الشرقية

 

فسر قال بعض الباحثين أن مخطوطات البحر الميت سيكون لها آثار س{: 

فسر تعد مخطوطات ) قمران ( أهم مكتشفات دينية في ؟  خطيرة في العالم

  ألنها  ؟ العصر الحديث

تتناول أموراً دينية  ◄.    ألنها تعد أهم مكتشفات دينية في العصر الحديث ◄
أن الدين  ◄   سرائيليةزيف االدعاءات اإلتبين ◄         في غاية الخطورة .

 اليهودي انطوى على كثير من التناقض .

 

كيف عملت الصهيونية على تأخير نشر محتوى وثائق }س{:   

؟ عملية التحقيق  في مخوطات قمرانتأخر فسـر   قمران ؟ومخطوطات 

من خالل التدخل في عمل المحققين، وإخفاء بعض األجزاء من 

 المخطوطات.
م ؟  1985فسـر عقد مؤتمر نيويورك الدولي عام س{:   

في    تحقيقالفي الخفاء لمنع  قامت بها اسرائيل  المؤامرات التي لكشف

.ونشرهاالمخطوطات   

 الدرس األول

  المخطوطة : هي كل ما كتب بخط اليد سواء أكان وثيقة أم رسالة أم كتابا.ا
 

 العناصر التي تشتمل عليها  المخطوطةس : م  

  مثل الجلود ، الورقيكتب عليها المواد  ◄   المحتوى العلمي ◄

. مثل األقالمألدوات يكتب بها ا ◄    مثل األحبار .ألدوات يكتب منها ا◄  

 

فـسر يعتمد الباحثون بشكل كلي أو جزئي على المعلومات الواردة }س{:   

؟ النها تمثل مصادر أولية للمعلومات الموثقة تخص في المخطوطات
  ) أهمية المخوطات ( موضوعات متعددة.

 

هو اختراع الحروف األبجدية  ؟}س{:    فسـر ظهور المخطوطات وتطورها 

 والكتابة وأدواتها وخاصة الورق.

 

: تفسـر  اهتمام المسلمين بالمخطوطا  }س{:  

كونها السبيل الوحيد للحفاظ على التراث العربي اإلسالمي من كتب ومصنفات 

.وأهم من ذلك كله القرآن الكريم وأحاديث الرسول  

   

هي نصوص ) كتابات دينية ( مكتوبة جلود وألواح نحاسية   مخطوطات قمران:

.كتبها االسينيون  على شكل لفائف. وورق البردي   

 

}س{:   فسر وضعت مخطوطات قمران في جرار فخارية محكمة اإلغالق 

  من أجل حفظها ومنعها من التلف . مطلية بالقطران ؟

  

فسـر  تسمية قمران  بهذا  : بين أراء المؤرخين حول اسم قمران ؟ }س{

االسم  ؟     إلى القبيلة العربية القحطانية التي سكنت جنوب فلسطين نسبة ◄ 

لقربها من البحر الميت .◄   

 

لقربها من البحر الميت . . بمدينة الملح}س{:    فسـر  تسمية قمران   

 

تقع خربة قمران شمال غرب البحر الميت  ؟    }س{:    أين تقع خربة قمران

.أريحا كم جنوب  01على بعد   

 

من اكتشف مخطوطات البحر الميت ؟ وكيف ؟ }س{:    

تم العثور عليها بالصدفة، فقد عثر راعيان من بدو التعامرة المتجولين بين  

 بيت لحم والبحر الميت في ربيع عام 1997م .  

 

؟ وطات قمران قيمة تاريخية ودينية وماديةط}س{: اكتسبت مخ  

كثيرا من العقائد والعادات والتقاليد لطائفة من أقدم الطوائف  ألنها فسرت

.هم االسينيون اإلسرائيلية   

 

؟ قمرانواصل عرب التعامرة عمليات البحث عن مخطوطات  فسـر }س{: 

 للحصول على المزيد من هذه المخطوطات .

 

أو المخطوطات بشكل  قمران ما المادة التي نسخت عليها مخطوطات}س{: 

؟ عام   جلود والواح نحاسية وورق البردي. 

 

اللغة العبرية واللغة }س{:  ؟  قمران ما اللغات التي نسخت بها مخطوطات  

 اآلرامية .
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ورد في ؟     (  في مخطوطات قمران 7ورد  تكرر الرقم ) اين  }س{:

 ) الطقس المالئكي ( تحت عنوان األمراء السبع العظام

 

؟ االسالميةفي الشعائر الدينية (  7رقم ) أعط أمثلة على تكرر  }س{:  

الطواف سبع مرات حول  في الشعئر الدينية مثل  -سورة الفاتحة  * -*

.الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات السبع  

 

بين أهمية مخطوطات البحر الميت ) قمران ( ؟س{:     

.تعد أهم وأقدم مخطوطات دينية اكتشفت في العصر الحديث  ◄  

تشتمل على إرث غني من النصوص التوراتية األصلية لملة يهودية  ◄

.هي )األسينية(  

أن الدين اليهودي انطوى على كثير  و  سرائيليةزيف االدعاءات اإلتبين  ◄

.من التناقض  

كشفت لنا عن جوانب سياسية واقتصادية وتاريخية لليهود في  ◄

.العصور السابقة للميالد    

دبشرت بنبوة سيدنا محم ◄  

 

{:   س ما الفترة التي نشأ فيها األسينيون ؟  

في الفترة المكابية الحشمونية ) 153ق.م  – 03 ق.م (  واستمرت هذه 

 الجماعة قائمة إلى عام 86 م حيث قضى عليهم الرومان .

 

 الحشمونيين : أسرة يهودية عملت على إعادة العناصر والطقوس الهيلينية .
  

 المكابيون :  جماعة يهودية ظهرت قبل الميالد وقد سموا بهذا االسم لحملهم 

.المطرقة ) المكابي ( بالعبرية في أثناء ثورتهم ضد  اليونانيين  

 

فسرغضب اليهود )االسينين( الذين عاشوا في قمران من حكم  }س{:

  على إعادة العناصر والطقوس الهيلينية بسبب قيامهم الحشمونين ؟ 

 

نسخ فسر نسخ األسينيون تراثهم وحفظوه في كهوف قمران ؟  }س{:   

مخطوطة على أمل العودة إليها مرة أخرى .  011  

 
األسينيون: نسبة إلى أسين وتعني باليونانية الصامتين أو الممارسين أطلقت 

في خربة قمرانقبل الميالد هذه التسمية على طائفة من بني إسرائيل عاشت   

  

ما األفكار التي آمن بها األسينيون ومارسوها ؟     الطهارة والعبادة  -0س{:   

 إيمان بأن هللا هو الخالق الوحيد .  -2

 

عاصرها األسينيون في القرن األول اذكر الديانة األخرى التي }س{:   

الديانة المسيحية   الميالدي ؟ 

 

سمات الطقوس التي مارستها جماعة األسينيونس : اذكر   

الوجبات  ◄رفض المال ورغبات الدنيا . ◄ لطهارة والتبتل ا◄

االهتمام بالفلك  ◄المعرفة بأسرار الكتاب المقدس . ◄  الجماعية    

 

الميت التي دونها)خلفها ( األسينيون ؟صنف مخطوطات البحر  س{: 

  تختلف عن التعاليم اليهودية الحالية. نصوص توارتية عها رب◄

مثل الحديث عن الفلك ر توراتيةغيمجموعة  ◄  

  

اذكر المخطوطات التي وجدت في الكهف األول في قمران ؟}س{:     

 ◄ كتاب النبي اشعيا وهولفافة كاملة ، مكتوبة بالخط العبري القديم ) عرف (.

 ◄ كتاب النظام ، ويحتوي على القواعد التي تحكم حياة جماعة قمران ) عرف 

مخطوطة عن الحرب بين أبناء النور وأبناء الظالم . ◄  

.وتبلغ عشرين مزموراً من العهد القديم مزامير التسابيح والشكران ،  ◄  

  األسفار المخفية "أسفار أطلق عليها اليهود "  ◄
 

 

أبو كريفية : أسفار أطلق عليها اليهود " األسفار المخفية " ) علل(ألنها 

 حسب رأيهم تنسب إلى مؤلفين مجهولين دون اإلشارة إلى مؤلفيها 

 

فسر ظلت الكتابات اليهودية تنسب لفترة طويلة إلى مؤلفين  }س{:

 مجهولين

االضطهاد الديني والسياسي الذي ساد المنطقة في تلك الفترة .خشية   

 

 

 

 


