
  ١صفحة                  حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  والمهنیة

  )النسوي -

  لمادة التربیة الدینیة المسیحیة

٢٠١  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والمهنیة سّلم تصحیح شهادة الثانویة العامة

-التجاري - الصناعي -األدبي -العلمي

لمادة التربیة الدینیة المسیحیة

٢٠١٥الدورة االمتحانیة األولى لعام 

خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

  

العلمي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  

  درجة/ ٢٠٠/      مادة التربیة الدینیة المسیحیة          والمهنیة العامةسّلم تصحیح شهادة الثانویة  

  )النسوي -التجاري -الصناعي - األدبي -العلمي(      م٢٠١٥الدورة االمتحانیة األولى لعام  

  

  /ةدرج٢٠/  :وأتمم الفراغ بالكلمة المناسبةانقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلجابة  :السؤال األول

 )درجات ١٠( .فضائل إلهیة في اإلیمان المسیحي المحبةو الرجاءاإلیمان ویعد  -١

 درجات ٥(والمحبة ) درجات ٥( الرجاء(.  

 .في توزیع الخیرات والخدمات بین شرائح المجتمع المختلفة العدالة أو المساواةتدعو الكنیسة إلى تحقیق مبدأ  -٢

 درجات ١٠(.المساواة أو العدالة(  

 درجة السؤال إذا كتبیخسر الطالب  :مالحظة: 

 .لفراغ واحد إحداهما صحیحة والثانیة مغلوطة كلمتین - 

 .رقم السؤال على ورقة اإلجابة یخالف اإلجابة المطلوبة - 
 

 

  /درجة ٣٠/ :بجانب كل منها ) مغلوطة(أو ) صحیحة(أنقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلجابة وأكتب :السؤال الثاني

 صحیحة -٣   صحیحة -٢   مغلوطة -١

  /درجات ١٠لكل إجابة صحیحة /

 یخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب :مالحظة: 

  .معاً ) صحیحة ومغلوطة(كلمة -

  .السؤال على ورقة اإلجابة یخالف اإلجابة المطلوبة رقم -

  
 

  /درجة٤٠/ :اآلتیةاألربع أجب عن األسئلة  :السؤال الثالث

 المسیحي لكلٍّ مّما یأتي، بحسب اإلیمان واحداً تعلیًال  اذكر:  

  )درجات ١٠( .عبادة اإلنسان لإلله الواحد والسجود له وحده - ١

 یعبد اإلنسان اهللا الواحد ویسجد له وحده ألنه:  

 .خالق السماء واألرض - 

 .المخلص األوحد للناس أو منقذهم أو المعتني بهم - 

 .موضوع الوصیة األولى من الوصایا العشر أو الشریعة اإللهیة المكتوبة - 

 .المؤمن ومعناها وهدفهارجاء حیاة  - 

 .موضوع الوصیة األولى والعظمى التي علمها السید المسیح للمؤمنین به - 

 .)٣٠: ١٢مرقس " (فأحب الرب إلهك بكل قلبك، وبكل نفسك، وبكل قدرتك. الرب إلهنا هو الرب األحد"  :أو   

  /درجات ١٠یكتفى بذكر تعلیل واحد وله /

  

  



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

  

  )درجات ١٠( .بتنشئة المؤمنین األخالقیةاهتمام الكنیسة ورعاتها  - ٢

 تهتم الكنیسة ورعاتها بتنشئة المؤمنین أخالقیًا ألنها:  

 .للمؤمنین يمسؤولة عن التعلیم الدیني والوعظ اإلرشاد - 

 . للناس جمیعاً  مبادئ الحیاة األخالقیة الصالحة المؤسسة على تعالیم السید المسیح تعلن -

الروحیة للمؤمنین والتي تتألف من القواعد والوصایا والفضائل من جیل إلى تشرف على نقل ودیعة األخالق  -

 .جیل

 .القداس اإللهي أو ممارسة األسرار المقدسة بتغذیته روحیًا من خاللروحیة العبادة في الاإلنسان المسیحي تشرك  -

  .)١٢-١١: ٢٣متى: (اآلیة أو المحبةب تخدم أبناءها بإخالص إیمانیًا واجتماعیاً  - 

  /درجات ١٠یكتفى بذكر تعلیل واحد وله /

  
  

  

  ) درجات ١٠( .سنُّ قانون اإلیمان من ِقبل المجامع المسكونیة - ٣ 

 سنَّت الكنیسة قانون اإلیمان من قبل المجامع المسكونیة لكي: 

 .البدع التي تنافي اإلیمان المسیحي أوفي القرون األولى للمسیحیة الهرطقات المتعددة  تواجه - 

 .العقیدة المسیحیة على أساس الكتاب المقدستحدد  - 

 .م أسس حیاة المؤمنین روحیاً تنظ - 

  /درجات ١٠یكتفى بذكر تعلیل واحد وله /

  
  

  

 )درجات ١٠( .شجب الكنیسة هیمنة حضارة واحدة على العالم في عصر العولمة - ٤

 هذه الهیمنة تشجب الكنیسة هیمنة حضارة واحدة على العالم في عصر العولمة ألن: 

 .إنسانیة جسیمة اً تسبب أضرار  - 

  .المبادئ الروحیة التي تمیز كل حضارة عن األخرى أواألخالقیة  أوالقیم اإلنسانیة  أوتغفل باقي الثقافات  - 

  .في العالم تشكل خطرًا على التنوع الثقافي - 

 .تنشر ثقافة واحدة لكل األمم - 

 .الحوار المتبادل بین الشعوبأو تمنع التفاعل - 

  .تنوع الثقافات بین المجتمعات تلغي - 

  /درجات ١٠یكتفى بذكر تعلیل واحد وله /

  

 : مالحظة -

  .كتب الفقرة كاملة كما هي في الكتاب: سر الطالب درجة اإلجابة إذایخ

  

  



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

  

  /درجة ٣٠/ :اختر الجواب الصحیح لكل مما یأتي ثم انقله إلى ورقة اإلجابة:السؤال الرابع 

  )درجات ١٠(.      تدفعهم لالنفعال والغضب تجاه اآلخرین أو )د( - ١

  )تدرجا ١٠(      .تخّلي اإلنسان عن كل ما یملك حباً باهللا أو) أ (- ٢

  )درجات ١٠(.      مشاهدة الصور الخالعیة مع األصدقاءأو ) ج(- ٣

  :یخسر الطالب درجة السؤال- :مالحظة

 إذا كان الحرف صحیحاً والجملة مغلوطة.  

  كان الحرف مغلوطاً والجملة صحیحةإذا. 

 وجود احتمالین إلجابة واحدة. 
  

 

  /درجة ٢٠: /أجب عن السؤال اآلتي :السؤال الخامس

  )١٠- ٦: ٢كولوسي(  ".وفیِه تبلغوَن الكمالَ .. في الرَّبَّ َیسوعَ الَمسیِح كما قبلتُموهُ، ُمتأصِّلیَن راِسخیَن فیِه، ثابتیَن في اإلیمانِ فَاسلُكوا " 

  .بین اهللا واإلنسان المدعو للكمال اإللهي لوسیط الوحیدالماذا ُیعدُّ الّسید المسیح في اإلیمان المسیحّي وضح  

 بین اهللا اآلب واإلنسان المدعو للكمال اإللهي ألن الوحید ُیعدُّ الّسید المسیح في اإلیمان المسیحّي الوسیط:  

  .معرفة اهللا اآلب واالتحاد بهاإلیمان بیسوع المسیح مخلصاً وفادیاً، یوصل المؤمن إلى  - 

" بالمسیح یسوعَ الذي افتداهم اهللا َبّرَرهم مجاناً بِنعمته ولِكنّ . فهُْم ُكلّهم َخطئوا وُحرموا َمجَد اهللا:" آیة أوالصلح بین اهللا اآلب والبشر یتم باالبن  - 

  ).٣٤ - ٢٣: ٣رومیة(                 

  .قدیسین إلى األبد أو بكفارته عنهم على الصلیب لیعیدهم إلى اهللا أبریاءاالبن یبرر بالنعمة اإللهیة المؤمنین من كل خطیئة  - 

  /درجات) ١٠(یكتفى بذكر بندین لكل منهما /
  

  

  /درجة ٦٠/ :من األسئلة اآلتیة سؤالینأجب عن  :السؤال السادس

  واألرملة والمحتاج،  تؤدي الكنیسة دوراً هاماً في تطویر المجتمعات على الصعید االجتماعي وخاصة في نشر العدالة وٕاحقاق الحق للیتیم . [١

  )من تعالیم الكنیسة(             ].كما كان السید المسیح نصیر المضطهدین والمظلومین     

  درجة ٣٠( .ثالثة من المبادئ األساسیة في تعلیم الكنیسة االجتماعيحدد( 

 المبادئ األساسیة في تعلیم الكنیسة االجتماعي هي: 

 .إّن كّل إنسان جدیٌر باالحترام ألنه مخلوق على صورة اهللا: مبدأ الكرامة اإلنسانیة - ١

 .مبدأ احترام الحیاة اإلنسانیة، منُذ اللحظة األولى للحمل حتّى نهایة الحیاة - ٢

 .خاللها یتوّصُل اإلنسان لتحقیق ذاته وصون كرامتهمبدأ حّق العمل هو الوسیلة الفضلى الّتي من  - ٣

 ... مبدأ التعاضد من أجل خلِق بُنًى اجتماعیٍة أكثر عدالٍة ومساواةً بین البشر - ٤

مبــدأ الخیــر العــام، وهــو مجمــوع الشــروط االجتماعیــة الّتــي تســمح لألفــراد المنــدمجین بجماعــاًت بتحقیــق ذواتهــم وحفــظ كــرامتهم فــي إطــار  - ٥

 .الجماعّیةالمصلحة 

 .. .مبدأ اإلدارة، نحن موّكلون بالخلیقِة وبإدارتها - ٦

 .مبدأ المشاركة وحّق كّل إنسان بالمشاركة في تحدید الخیر العاّم، وتصور السبل الكفیلة بتحقیقه ووضعها حّیز التنفیذ - ٧

  /درجات) ١٠(لكل منها  مبادئیكتفى بذكر ثالثة /
  

  



  ٥صفحة                  حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام المسیحیةمادة التربیة الدینیة (

  دها التي توّحد في ذاتها محبة اهللا ومحبة القریب، وتجد في محّبة اهللا سن" المحبة"جوهر األخالق المسیحیة هو [-٢

  )من تعالیم الكنیسة(                          ].وقوتها      

 درجة ٣٠( .أهداف لمنظومة القیم األخالقّیة التي فاه بها السید المسیح ونشرها الّرسل حتى أقاصي األرضثالثة  دّون( 

  إلى السید المسیح ونشرها الّرسل حتى أقاصي األرضتهدف منظومة القیم األخالقّیة التي فاه بها:  

  .تنمیة خلقه وفق طبیعته وسجیته أومساعدة اإلنسان أن یحیا حیاة أكثر قربًا من اهللا  -١

 )٢٦: ١التكوین" (ألنه مخلوق على صورتنا كمثالنا: "اآلیة أو. تحقیق صورة اهللا في اإلنسان، والمثال المدعو له -٢

  .نمو اإلنسان بحسب طبیعته، فهو كائن حّي وحّر في اتخاذ القرارات المناسبة لنموهتلبیة الدعوة اإللهیة إلى  -٣

  .قبول اإلنسان عمل اهللا وترجمته عبر السلوك الیومي باألقوال واألفعال والمواقف -٤

  .تحقیق إنسانیة كل شخص واحترام كرامته وتحقیق الخیر العام لمجتمعه -٥

  /درجات) ١٠(لكل منها  أهدافیكتفى بذكر ثالثة /
  

  

  في تربیة الضمیر یكون كالم اهللا النور الذي یضيء طریقنا، وال بد لنا من تقبله في اإلیمان والعبادة وممارسته [ -٣

  )من تعالیم الكنیسة(           .]عملیًا، إن تنشئة الضمیر تكفل حرّیة المؤمن وتوّلد السالم في قلبه       

  درجة ٣٠( ؟؟ولماذاعمل مستدام طیلة حیاة اإلنسان في اإلیمان المسیحي بأن تربیة الضمیرما رأیك كمؤمن( 

 /درجات ١٠/.  أن تربیة الضمیر عمل مستدام طیلة حیاة اإلنسان أوافق -

 : یرتبطتربیة الضمیر على محبة القریب  ألن - 

o باختیارات المؤمن األخالقیة والحیاتیة. 

o أحب قریبك مثلما ُتحبُّ .. فأنتم یا إخوتي:"آیةأو . بمسیرة حیاة المؤمن التي تكتمل بوصیة واحدة هي المحبة

 )١٤ -١٣: ٥غالطیة(."نفسكَ 

o  باالقتداء بإیمان التالمیذ أو الرسل أو القدیسین ومنهم القدیس بولس الرسول وأخالقهم ألنهم اتبعوا تعالیم السید

 .المسیح وقیمه األخالقیة

 /درجات) ١٠(یكتفى بذكر بندین لكل منهما /

 مالحظة:  

  .اإلیمان المسیحي یتوافق معُیقبل أي جواب شخصي  -

تصحح اإلجابتین األولى والثانیة فقط، أیًا كانت إذا أجاب الطالب على األسئلة الثالثة من السؤال السادس،  -

 ).زائدة(درجتهما وتهمل اإلجابة الثالثة ویكتب علیها 

*************************  

  انتهى السّلم

 

 


