
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  المهنیة

  التربیة الدینیة المسیحیة

  م٢٠١

  ) التجاریة

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المهنیةسّلم تصحیح شهادة الثانویة 

التربیة الدینیة المسیحیة لمادة

٢٠١٥عام لولى الدورة االمتحانیة األ 

التجاریة -النسویة  –الصناعیة ( 

  نظام قدیم

خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام مھني/ المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام مھني/ المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  

  درجة/ ٢٠٠/: الدرجة                   مادة التربیة الدینیة المسیحیة          المهنیةسّلم تصحیح شهادة الثانویة 

  )التجاریة -النسویة  –الصناعیة (م   ٢٠١٥الدورة االمتحانیة األولى لعام 

  نظام قدیم

  

  

  /درجة ٣٠/                 النص الدیني:                          السؤال األول

َیعَملـوا  نْ أو .. توِصـَي أغِنیـاَء هـِذِه الـدُّنیا یـَك أنْ لَ عو ":تلمیـذه تیموثـاوس والمـؤمنین قـائالً یخاطب القدیس بولس الرسول 

  ".َخیراِتِهم فيالَخیَر ویكونوا أغِنیاَء ِباألعماِل الّصاِلَحِة، وأْن ُیحِسنوا ِبسخاٍء وُیشاِركوا َغیَرُهم 

  )١٨-١٧: ٦تیموثاوس ١(                                                                                                             

 .  ما المبدأ االجتماعي الذي تعلمه الكنیسة للمؤمنین من خالل النص الدیني - ١

  ) درجات ١٠(          :هو المبدأ االجتماعي الذي تعلمه الكنیسة للمؤمنین من خالل النص الدیني - 

 ما یترتب على الفرد من  أو، مساواة بین البشرالعدالة و التحقق  أومن أجل خلق بنى اجتماعیة  مبدأ التعاضد

 .مبدأ العدالة االجتماعیة رسیختأعمال من أجل 

 .الحصول على ما یحق له من الخیرات المشتركةحق الفرد في  أو

  

  )درجة ٢٠(       .بمعونة الروح القدسحدد أهمیة رسالة الكنیسة في الحقل االجتماعي أمام اهللا والناس  - ٢

 تتجلى أهمیة رسالة الكنیسة في الحقل االجتماعي أمام اهللا والناس بمعونة الروح القدس من خالل :  

  .نشر المحبة والعدالة والسالم بین الناس أومسؤولیتها برفع مستوى األخالق  -١

 .لتغیر واقعه وتحقق ملكوت اهللا على األرضالعمل وسط العالم  -٢

  .الشهادة لیسوع المخلص مؤسس الكنیسة ومعلمها -٣

  .التي تخمر بها البشر الخمیرة الصالحة -٤

  /درجات ١٠ا ملكل منهمن البنود یكتفى بذكر بندین /

  

  /درجة ٢٠/           :الفراغ بما یناسبه وأمألانقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلجابة : السؤال الثاني

 )درجات ١٠(         .الحقائق الدینیة وتعلیمها بتنشئة المؤمنین على اإلیمان المسیحي نشر أسهم الرسل في -١

 )درجات ١٠(    .ومحبة القریب بعدان متكامالن وأساسیان في حیاة كل مؤمناهللا یعلم الرب یسوع أن محبة  -٢

  

  

  

  



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام مھني/ المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  

  /درجة ٣٠: /بجانب كل منها )مغلوطة(أو) صحیحة(انقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلجابة واكتب كلمة:السؤال الثالث

 )درجات ١٥(                          . صحیحة -١

 )درجات ١٥(                          .مغلوطة -٢

 ینال الطالب درجة الصفر إذا أجاب بـصحیحة ومغلوطة في آن واحد لإلجابة ذاتها :مالحظة. 

  

  /درجة ٣٠/  :اإلجابةانقل الجمل المصححة إلى ورقة ثم صوب الكلمة أو العبارة الموضوع تحتها خط : السؤال الرابع

 .ویمنح الخالص لكل العالم الحقشفى السید المسیح الناس من كل مرض وداء لیرفع عنهم وطأة  -١

  ةدرج ١٥( .ویمنح الخالص لكل العالم الخطیئةشفى السید المسیح الناس من كل مرض وداء لیرفع عنهم وطأة( 

 .الظلمة –الهالك  –الموت  - :الخطیئة

 .المؤمنین إلى ممارسة األسرار الكنسیة المقدسة بمعونة الروح القدس االجتماعیةتدعو رسالة الكنیسة  -٢

 ةدرج ١٥(   .المؤمنین إلى ممارسة األسرار الكنسیة المقدسة بمعونة الروح القدس الروحیة تدعو رسالة الكنیسة(  

  

  /درجة ٣٠/                  :         انقله إلى ورقة اإلجابةو  یأتياختر الجواب الصحیح لكلٍّ مما : السؤال الخامس

 )ةدرج ١٥( .                                                النظر إلى ممتلكات اآلخرین بحسد وغیرة أو/ د / -١

  )ةدرج ١٥(              .     االنعزال عن األصدقاء واألقارب أو/  ب/  -٢

 السؤال إذا كانیخسر الطالب درجة : مالحظة: 

 .الحرف صحیحًا والجملة مغلوطة - 

 .الحرف مغلوطًا والجملة صحیحة - 

 .وجود احتمالین إلجابة واحدة - 

 

  /درجة ٦٠/      :                                            أجب عن سؤالین من األسئلة اآلتیة: السؤال السادس

برِ  ةِ وا َعواِطَف الَحناِن والّرْأفَ سُ وأَحبَُّهم، َالبَ ُتم الذیَن َاختاَرُهُم اهللا فَقدََّسُهم نأو " -١ .. والتَّواُضِع والَوداَعِة والصَّ

  )١٤-١٢: ٣كولوسي(                   ".فِهَي ِرباُط الَكمالِ 

 درجة ٣٠(   .بین دور روح اهللا القدوس ومعونته في سعي المؤمن نحو الكمال اإللهي في اإلیمان المسیحي( 

  سعي المؤمن نحو الكمال اإللهي في اإلیمان المسیحي هو أندور روح اهللا القدوس ومعونته في:  

 .یحل علیه لیسلك بحسب اإلنجیل المقدس -١

 .یعین ضعفه ویرشده -٢

 .یدفعه نحو سلوك یلیق بأبناء اآلب السماوي -٣

 .یقویه فیشركه في الكمال اإللهي -٤

  /درجات ١٠لكل منها  بنود ةیكتفى بذكر ثالث/                     

  



  ٤ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام مھني/ المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  

ا ذإفوِمثَلما أنا أحَبْبُتُكم أِحبُّوا أنُتم َبعُضُكم َبعًضا، . أِحبُّوا َبعُضُكم َبعًضا: "المسیح المؤمنین أوصى السید -٢

            .)٣٥ -٣٤: ١٣یوحنا (."أحَبْبُتم َبعُضُكم َبعًضا، َیعِرُف النـاُس جمیًعا أنَُّكم تالمیذي

  درجة ٣٠(           .المسیح بمعونة الروح القدسكیف یمكن للمؤمن أن یكون تلمیذًا للسید( 

  عندما تلمیذًا للسید المسیح بمعونة الروح القدسالمؤمن یكون یمكن أن : 

 . یجد المؤمن الملكوت كما یجد اإلنسان كنزًا مخفیًا في الحقل فیخبأه -١

 ).٤٤: ١٣متى ( )يالملكوت السماو( یتخلى عن كل شيء لیشتري الحقلو یبیع كل ما یملك -٢

  .لیكون مع اآلب السماوي في السماء أویتبع السید المسیح  -٣

  .یحیا مع اهللا في الملكوت كما یحیا االبن مع أبیه -٤

  /درجات ١٠ثالثة بنود لكل منها  یكتفى بذكر/ 

  

التضامن االجتماعي هو الشریعة التي علیها یبنى المجتمع البشري، فیلزم كل األشخاص بأن یستخدموا قواهم من [ -٣

  )من تعالیم الكنیسة(             ].                               خیر المجتمعأجل 

 درجة ٣٠( .وضح دور الكنیسة في دعوة أبنائها لإلسهام إیجابیًا في بناء الوطن والمشاركة في الحیاة العامة( 

 دور الكنیسة في دعوة أبنائها لإلسهام إیجابیًا في بناء الوطن والمشاركة في الحیاة العامة هو:       

 .التعبیر عن إیمانهم بوطنهم من خالل المشاركة الفعالة في المؤسسات الدستوریة -١

 . ..)تسدید الضرائب.. العمل(وتأدیة واجباته ..) التعلم.. حق االنتخاب(ممارسة كل مواطن لحقوقه  -٢

 . بذل الجهد الشخصي مع الجماعة لممارسة دور المواطنة والتمسك بها -٣

 التحاور أوالبحث عن الحلول الممكنة للمشكالت  أومشكالت التي یواجهها الوطن تنمیة وعي المؤمنین بال -٤

 .متابعة ما یدور في الحیاة العامة أومع اآلخرین 

  /درجات ١٠یكتفى بذكر ثالثة بنود لكل منها /

  

 انتهى السّلم

  

 


