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 / درجة100/             الدينية المسيحيةمادة التربية               سّمم تصحيح شهادة الثانوية العامة

 األدبي( -)العممي               م1026لعام  لثانيةالدورة االمتحانية ا
 

 
 /ةدرج10/:المناسبة أو العبارة وأتمم الفراغ بالكممةانقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة  السؤال األول:

 لكسب رزقو. ........ اإلنساف ال تكتمؿ إال إذا كاف ...... ترى الكنيسة أف   -1
 درجات(. 5)يسعى أو يشتغؿ أويعمؿ    درجات( 5) قيمة أوكرامة  أوحرية  أو سعادة 

 ........ ....... األرضي وتجنُّب الحرب تحقيقًا لممحبة بمعونة.......  لتوطيدتدعو الكنيسة  -2
 درجات(.5) الروح القدس  درجات( 5)السالـ 

 
 يخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب: مالحظة:

 كممتين لفراغ واحد إحداهما صحيحة والثانية مغموطة.
 رقم السؤال عمى ورقة اإلجابة يخالف اإلجابة المطموبة.

 
 

 

 درجة/ 00/:أنقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة وأكتب )صحيحة( أو )مغموطة( بجانب كل منها  السؤال الثاني:
 .مغموطة -0   .مغموطة -1  .صحيحة -1

 درجات/ 20/لكل إجابة صحيحة 
 يخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب: :مالحظة

 كممة )صحيحة ومغموطة( معًا.
 رقم السؤال عمى ورقة اإلجابة يخالف اإلجابة المطموبة. 

 
 

 درجة/00/اآلتية:األربع أجب عن األسئمة  السؤال الثالث:
 مم ا يأتي، بحسب اإليماف المسيحي:لكؿٍّ  واحداً  تفسيراً  حدد 

 درجات( 20.)قبول المؤمن لمّتبني بالنعمة اإللهية -2
 ألف:بحسب اإليماف المسيحي  ،يقبؿ المؤمف الت بني بالنعمة اإلليية 

 .ويقتدي بأعمالو السماوي الت بني يعني أف يقبؿ االبف محبة أبيو -
 .محبتوحدود لو واالبف يتصرؼ انطالقًا مف  الت بني ال أو
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 درجات( 20.)في حياة الشبابالكنيسة  رسالة-1
 ىيبحسب اإليماف المسيحي  ،رسالة الكنيسة في حياة الشباب: 

 .االىتماـ والتثقيؼ الديني والروحي ألف الشباب قوة حياة -
 عمى الشباب يعقد األمؿ ألنيـ كنيسة المستقبؿ. أو
شراكيـ في مشروعات الكنيسة ليـمنح الثقة  أو   .وا 
 .تنشئيـ وترشدىـ بطريقة متينة بمعونة الروح القدس لبنياف الكنيسة أو

 درجات/ 20واحد وله  تفسير/يكتفى بذكر 
 

 

 درجات(  20).فضيمة الرجاء اإللهية -0 
  نياألبحسب اإليماف المسيحي  ،لييةٌ فضيمة الرجاء إ: 

 بموغ ممكوت السموات والحياة األبدية. نرغب  فضيمٌة بيا  -
 .فضيمة يفيضيا اهلل في نفوسنا لدى قبوؿ سر المعمودية الذي بو نناؿ موىبة الروح القدس أو  
 .نثؽ بوعود اهلل مف خالؿ السيد المسيح الذي مات وقاـ مف بيف األموات بيافضيمة  أو 

 درجات/ 20واحد وله  تفسير/يكتفى بذكر 
 

 

 درجات( 20).مشاركة المواطن المؤمن في الحياة العاّمة في المجتمع-0
 ة في المجتمع  :ألف، بحسب اإليماف المسيحي مشاركة المواطف المؤمف في الحياة العام 

، فالجيد الشخصي مع الجماعة يعدُّ ضروريًا لممارسة دور المواطنة عميو واجباتو  حقوؽمؤمف لكؿ مواطف  -
 .والتمسؾ بيا

  .اآلخريف ومتابعة الحياة العامة في المجتمعالبحث عف الحموؿ الممكنة والتحاور مع عمى كؿ مواطف  أو    
 يخسر الطالب درجة اإلجابة إذا: كتب الفقرة كاممة كما هي في الكتاب.مالحظة: 

 
 

 درجة/ 00/اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي ثم انقمه إلى ورقة اإلجابة:السؤال الرابع :
ـ أدب    أو (أ  )-2  درجات( 11).     لإلنساف  ماعي  تجايسعى إلى تقدي
 ت(درجا 11)              .مكافأة المواطف الشرير والكسوؿ  أو  (ج)-1
 درجات( 11)         .     إشباع األىواء والرغبات الدنيوية  أو( ب)-0

 يخسر الطالب درجة السؤال: مالحظة:
 إذا كان الحرف صحيحاً والجممة مغموطة.
 إذا كان الحرف مغموطاً والجممة صحيحة.

 احتمالين إلجابة واحدة.وجود 
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 درجة/ 10: /أجب عن السؤال اآلتي السؤال الخامس:
ـ  "يخاطب السيد المسيح تالميذه والمؤمنيف قائاًل: دوا أباك  اِلحَة وي َمجَّ ـ  الص  ـَ الن اِس لي شاِىدوا أعماَلك  فْمي ِضىْء نور ك ـ ىكذا ق د ا

 (26: 5)متى             ". الذي في السَّماواتِ 
 بين تمبية الرسل دعوة السيد المسيح في نشر رسالته الخالصّية في العالم. 

  العالـ عندما فيلبى الرسؿ دعوة السيد المسيح في نشر رسالتو الخالصية: 
 .عاشوا الحؽ وكانوا شيودًا لمسيد المسيح ورأى الناس الحؽ في وجوىيـ وكيؼ عاشوه -
 مف خالؿ الحوار اإلنساني الحقيقي وباإليماف بالسيد المسيح النور الحقيقي. تعرؼ عمييـ اآلخروف -
 لسمطاف اهلل. هوأخضعو  الحوار بنور اإلنجيؿ المقدس وأنارواعمى الناس اآلخريف  تعرفوا أو  
   .باآلخريف اتحادىـ األخوي قواوث  و  سعوا إلى توفير كرامة اإلنساف -

  درجات/( 20/يكتفى بذكر بندين لكل منهما )
 
 

 درجة /60/من األسئمة اآلتية: سؤالينأجب عن  السؤال السادس:
عنػػدما يصػػغي المػػػؤمف إلػػى الضػػمير األخالقػػػي، يصػػبح بومكانػػو أف يسػػػمع صػػوت اهلل الػػذي يػػػتكمـ فيستحسػػف الصػػػالح ] .2

 (من تعاليم الكنيسة)                                                                                   [.ويستنكر السيئ
 درجة( 00).وّضح أنَّ األخالق والضمير قاعدتان لحياتنا اإلنسانية بحسب اإليمان المسيحي 
 األخالؽ والضمير قاعدتاف لحياتنا اإلنسانية بحسب اإليماف المسيحي ألف: 
 .بيا جميع الناس في كؿ زماف ومكاف ومعيارىا الخيراألخالؽ ىي مجموعة المبادئ الثابتة التي يؤمف  -
 .وتجن ب الشر  الضمير ىو صوت اهلل في اإلنساف يدفع اإلنساف لمعرفة الخير وفعمو  -
 .عمى اإلنساف أف يعمؿ عمى تيذيب وتقويـ ضميره ليصير عمى مثاؿ الرب يسوع المسيح   -

 /( درجات20)البنود السابقة  بند منلكل  /
 

 

، عظيمة قدرتؾ، واإلنساف يجد متعة في تسبيحؾ، ألنؾ خمقتنا لؾ وألف قمبنا ال يجد الراحة إال إنؾ عظيـ [-1 يا رب 
  (المغبوط أوغسطينوس)                                                             [.السيئ تنكرعندما يس

  درجة( 00).المقدسة هي مسمك وحياة المؤمنينبّين أّن العبادة الروحية هلل الواحد من خالل األسرار الكنسية 

 :العبادة الروحية هلل الواحد مف خالؿ األسرار الكنسية المقدسة ىي مسمؾ وحياة المؤمنيف ألف -

 .العبادة الروحية هلل الواحد ىي الجانب العممي لإليماف المسيحي -

 .األوائؿ آمنوا بعقيدة الثالوث األقدس مف خالؿ األسرار الكنسية المقدسة ييفالمسيح -
وسر مسحة ثـ سر الشكر اإلليي فسر التوبة  الوالدة الجديدة تبدأ بسر المعمودية ثـ سر الميروف المقدس -

 . والرقاد عمى رجاء القيامة وسر الزواج المرضى

 ثة أسرار.: بالنسبة لإلسرار المقدسة يكتفى بذكر ثالمالحظة

 ( درجات/20)البنود السابقة  لكل بند من /
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الحري ة في اإلنساف ىي قدرة عمى النمو والنضج في الحقيقة وفي الخير. تبمغ كماليا عندما تتوجو نحو اهلل مصدر ]  -0
 (من تعاليم الكنيسة)                                                                                       [.السعادة الكاممة

  (درجة 00).ذلك فسرّ  ؟أّن البشارة المسيحية هي رسالة تحّرر من العالم الدنّيوي نحو الممكوت السماويما رأيك كمؤمن 

                                                                                                  

ر مف العالـ الدني وي نحو الممكوت السماوي أفكمؤمن  أوافق -  درجات/ 20/.  البشارة المسيحية ىي رسالة تحر 

 : ألف -

o درجات/ 20/.الحياة التي يدعو إلييا السيد المسيح ىي حياة الحرية الحقيقية وتحمؿ ميزة عممية 

o درجات/ 20/.الرسالة التحريرية تتجمى في تجاوز العالـ وتغيير وجيو 

 بقدر ما يوجو المرء حياتو حاماًل روح اإلنجيؿ بقدر ما يسمح لمحرية أف تظير في حياتو. أو

 

 مالحظة: 
 اإليمان المسيحي. يتوافق معُيقبل أي جواب شخصي  -
األولى والثانية فقط، أيًا كانت  بتانتصحح اإلجاإذا أجاب الطالب عمى األسئمة الثالثة من السؤال السادس،  -

 درجتهما وتهمل اإلجابة الثالثة ويكتب عميها )زائدة(.

************************* 
 انتهى السّمم

 

 


