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  ٢صفحة                  حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  درجة/ ٢٠٠/      مادة التربية الدينية المسيحية          والمهنية العامةسّلم تصحيح شهادة الثانوية  
  )النسوي -التجاري -الصناعي -األدبي -العلمي(      م٢٠١٥لعام  لثانيةالدورة االمتحانية ا 

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

 )درجات ١٠( .في الخير والبّر والتسامح والمحّبة المسيحيةتتالقى األخالق اإلنسانية مع األخالق  - ١
 .األخالقي المسيحي القرارالتي تساعد اإلنسان في اّتخاذ  الطبيعيةالضمير هو الشريعة  - ٢

 درجات ٥(والقرار ) درجات ٥(لطبيعية ا.(  
 يخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب :مالحظة: 

 .لفراغ واحد إحداهما صحيحة والثانية مغلوطة كلمتين -
 .رقم السؤال على ورقة اإلجابة يخالف اإلجابة المطلوبة -

 
 

  /درجة ٣٠/ :بجانب كل منها ) مغلوطة(أو ) صحيحة(أنقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة وأكتب :السؤال الثاني
 مغلوطة -٣   صحيحة -٢   صحيحة - ١

  /درجات ١٠لكل إجابة صحيحة /
 يخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب :مالحظة: 

  .معاً ) صحيحة ومغلوطة(كلمة -
  .السؤال على ورقة اإلجابة يخالف اإلجابة المطلوبة رقم -

 

  /درجة٤٠/ :اآلتيةاألربع أجب عن األسئلة  :السؤال الثالث
  لكلٍّ مّما يأتي، بحسب اإليمان المسيحي واحدةحّدد نتيجة:  

  )درجات ١٠( .المؤمن بالوصية األولى من الوصايا العشرالتزام  -١
 ينتج عن التزام المؤمن بالوصية األولى من الوصايا العشر:  

 .عبادة اهللا والسجود له -
 .الواحد بسلوكه اإللهتقرب اإلنسان من  -
 .طاعته واإلصغاء له دون ملل أوالشركة معه  -
 .)اللذة -السلطة -المال(تبعده عن عبادة اآللهة المزعومة  -

  /درجات ١٠ اوله ةواحد نتيجة يكتفى بذكر/
  )درجات ١٠( .مسؤولية الكنيسة وُرعاتها عن العبادة الروحّية واألخالقية -٢

 ينتج عن مسؤولية الكنيسة وُرعاتها بالعبادة الروحية واألخالقية:  
 .االهتمام بالتعليم الديني والوعظ اإلرشادي في المجال األخالقي والتعليمي -
 . مبادئ الحياة األخالقية الصالحة والمؤسسة على وصايا يسوع المسيح وتعاليمه إعالن -
 .األسرار الكنسية المقدسة أو تقديم العبادة الروحية لإلنسان المسيحي بتغذيته من القداس اإللهي -

  /درجات ١٠ اوله ةواحد نتيجةيكتفى بذكر /
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  ٣صفحة                  حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  ) درجات ١٠( .ألخالق المؤمنينتخّلي الكنيسة عن قوانينها الناظمة  -٣ 
  تخّلي الكنيسة عن قوانينها الناظمة ألخالق المؤمنينينتج عن: 

 .سلوك المؤمن طريق الخطيئة والموت والهالك -
 .عدم القدرة على ضبطها وتنظيمها أوتزايد المشكالت األخالقية التي تواجه اإلنسان  -

  /درجات ١٠ اوله ةواحد نتيجةيكتفى بذكر /
  
  

 )درجات ١٠( .مثالً ) النفط(استنفاد جيل من األجيال لكلِّ مخزون الموارد الطبيعية الباطنية  -٤
  مثالً ) النفط(استنفاد جيل من األجيال لكلِّ مخزون الموارد الطبيعية الباطنية ينتج عن: 

 .عدم تفكير األجيال الحاضرة في األجيال القادمة -
  .لألجيال القادمةاستنفاد الثروات واإلمكانات المتوافرة  -
  .استهالك موارد اإلنتاج والخدمات القابلة للتطوير والتحديث في األيام القادمة -
 .أو الحرمان من التنمية المستدامة للمجتمع) اقتصاديًا واجتماعياً (حرمان باقي األجيال منها  -

  /درجات ١٠ اوله ةواحد نتيجةيكتفى بذكر /
  .كتب الفقرة كاملة كما هي في الكتاب :سر الطالب درجة اإلجابة إذايخ :مالحظة -

  /درجة ٣٠/ :اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي ثم انقله إلى ورقة اإلجابة:السؤال الرابع 
  )درجات ١٠(          .     يدفعه لفعل الشّر وتجّنب الخير   أو  )ج(-١      
  )درجات ١٠(      .وَعقِلكَ أحبَّ الرَّبَّ إلهَك ِبُكّل َقلِبَك ونفِسَك   أو )  د(-٢      
  )درجات ١٠(        .     اء الحوار والمناقشة بين الناسإلغ  أو  )ب(-٣      
  :يخسر الطالب درجة السؤال  : مالحظة  - 

 إذا كان الحرف صحيحًا والجملة مغلوطة.  
 إذا كان الحرف مغلوطًا والجملة صحيحة. 
 وجود احتمالين إلجابة واحدة. 

  
 

  /درجة ٢٠: /أجب عن السؤال اآلتي :السؤال الخامس
 واجَتهدوا أنْ .. ُمتَِّفقيَن، ال تتكبَّروا َبِل اتَّضعوا، كونوا. يَن واْبكُوا مَع الباكينَ افَرُحوا َمَع الَفِرح:" قال القديس بولس الرسول" 

  )١٨ -١٥: ١٢رومية(           ".طاَقِتُكمساِلموا جميَع الناِس إْن أمَكَن، على َقْدِر . تعَملوا الَخيَر أماَم جميِع الناسِ 
  .كيف تَُحِوُل األخالق المسيحية سلوك المؤمن تحّوالً جذرياً لحياة جديدة بالمسيحوضح  

 ُتَحول األخالق المسيحية سلوك المؤمن تحّوًال جذريًا لحياة جديدة بالمسيح من خالل:  
  .العمل على إزالة الشر من جذورهقطاع كليًا عن األعمال الشريرة  أو االن -             
  .الشهادة إليمانه باهللا وبالسيد المسيح من خالل سلوكه مع اآلخرين -           
  .أو احترام كل إنسان) صبر وطول أناة(أو ) تواضع  -مغفرة -مسامحة(التحلي بصفات اهللا من  -          
  .اآلخريناالتصاف بالنعمة والمحبة بعالقته مع  -           
  .الدخول في حياة البنوة مع اهللا بوساطة ابنه يسوع المسيح -          

    /درجات) ١٠(يكتفى بذكر بندين لكل منهما /



  ٤صفحة                  حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  /درجة ٦٠/ :من األسئلة اآلتية سؤالينأجب عن  :السؤال السادس
ويســاعد فــي توجيــه طاقاتــه تشــجع الكنيســة المــؤمن علــى ممارســة حقــه فــي العمــل، ألنــه يّنمــي قــدرات اإلنســان وقــواه [  - ١

                    )من تعاليم الكنيسة(                                                                                                    ].نحو الخير العام
  درجة ٣٠( .موقف الكنيسة من البطالة بحسب اإليمان المسيحيوّضح( 
 موقف الكنيسة من البطالة بحسب اإليمان المسيحي: 
  ـــًا مـــن وصـــية القـــديس بـــولس ـــى أن كرامـــة اإلنســـان ال تكتمـــل إال إذا كـــان يعمـــل ويتعـــب انطالق تنظـــر الكنيســـة إل

 .)٩ -٧: ٣تسالونيكي ٢(أو ) ١٠: ٣تسالونيكي ٢" (من ال يريد أن يعمل ال يحق له أن يأكل:" الرسول
 الكنيسة تنطلق لتواكب مشكالت أبنائها الدنيوية فتقدم لهم النصح واإلرشاد والمساعدة المادية. 
 تسهم الكنيسة في تنظيم األعمال اإلنسانية وتأمين األجر العادل الذي هو ثمرة عمل الفرد المشروعة. 

  /درجات) ١٠( لكل بند من البنود السابقة/                                            
  

في الّناّس مْن ُكّل َمَرٍض وكاَن َيسوُع َيسيُر في أنحاِء الجليِل، ُيعلَُّم في المجامِع وُيعِلُن إنجيَل الَملكوِت وَيش " - ٢
                          )٢٤ -٢٣: ٤متى(                                                                      ". هافانتَشَر صيُتُه في سوريَة ُكلِّ .وداءٍ 

  درجة ٣٠( .التعاليم الروحّية واألخالقّية المسيحية رسالة فرح وحرّية في حياة المؤمنينبّين لماذا تُعُد( 

 ألن ُتعُد التعاليم الروحّية واألخالقّية المسيحية رسالة فرح وحرّية في حياة المؤمنين:  
  .تعاليم السيد المسيح ال تُفرض من الخارج، إنما تتحقق في قلوب المؤمنين بقبولها وعيشها بحرية  - ١
 .وصايا اهللا تبرر محبته لإلنسان وتجعله منذ اآلن شريكًا في ملكوته - ٢

  .)١٣: ١٧يوحنا ( مشيئة اهللا ووصاياه ينبوع فرح ورجاء للبشر أو آية - ٣
  .حقيقيةالحرية ال يحيا حياة المؤمن من خاللها - ٤
  .بقدر ما يسمح أن يوجه المرء حياته حامًال روح اإلنجيل بقدر ما يسمح للحرية الحقيقية أن تظهر في حياته - ٥

  /درجات) ١٠(لكل منها  أهدافيكتفى بذكر ثالثة /
    

  

المتنوعة، ونذكر الموسيقى البيزنطية من أقوى أنواع الموسيقى تعبيرًا وأغناها وأقدرها على تجسيد عواطف اإلنسان [ - ٣
  .]من اآلباء الذين اشتهروا بعملهم في مجاالت هذا الفن المقدس المرنَّم رومانوس الحمصّي والقديس يوحنا الدمشقيّ 

  )من تعاليم الكنيسة(                                                                                              
  درجة ٣٠( ؟؟ولماذاالكنيسة بالحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطيةبتأثر ما رأيك كمؤمن( 

  ألن /درجات ١٠/.  على تأثر الكنيسة بالحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطيةأوافق: 

o الكنيسة لم تتنكر للتراث الحضاري المحيط بها، بل كانت منفتحة على الحضارات والسيما البيزنطية والرومانية. 

o  اإلنجيل المقدس(آباء الكنيسة كانوا منفتحين على ما يتفق بين الحضارة وتفسيرهم للبشرى السارة.( 

o  تصدت بجرأة لعبادات الحضارة الوثنيةالكنيسة في الوقت عينه. 

o الحضارة المسيحية نمت في ظل الحضارة البيزنطية كنظام فكري وروحي. 

o انية المسيحية وتطبيق الحضارة مؤمنين بأن اإلنجيل المقدس هو آباء الكنيسة كانوا يتحركون بين الفكرة اإليم
 .النهج والطريق لحياة اإلنسان

 /درجات) ١٠(يكتفى بذكر بندين لكل منهما /



  ٥صفحة                  حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية  المسيحيةمادة التربية الدينية (

 مالحظة:  
  .اإليمان المسيحي يتوافق معُيقبل أي جواب شخصي  -
والثانية فقط، أيًا كانت  تصحح اإلجابتين األولىإذا أجاب الطالب على األسئلة الثالثة من السؤال السادس،  -

 ).زائدة(درجتهما وتهمل اإلجابة الثالثة ويكتب عليها 

*************************  
  انتهى السّلم

 

 


