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 / درجة100/               مادة التربية الدينية المسيحية               الثانوية العامة الدراسة سّمم تصحيح شهادة
 األدبي( -)العممي                        م1027الدورة االمتحانية األولى لعام 

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

 . ........اإليجابي في بناء  ........تدعو الكنيسة أبناءىا إلى -1
 درجات(. 5) الدولة أوالمجتمع  أو الوطن   درجات( 5) العمل أوالتعاون  أوسيام إلا وأ التشارك 

 . ........الوحيد لخبلص ........محبة اهلل الفائقة دعتو ليرسَل  -2
 درجات(.5) اإلنسان أو  العالموأ البشر  درجات( 5) ابنو 

 
 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:
 .صحيحة -0   .مغموطة -1  .مغموطة -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: ةاألربعأجب عن األسئمة  السؤال الثالث:
 لكلٍّ مّما يأتي، بحسب اإليمان المسيحي: ةً واحد نتيجة اذكر 

 درجات( 20) .إذا صنعنا من السيوف سككًا ومن الرماح مناجل -2
  بحسب اإليمان المسيحي ،ومن الرماح مناجلإذا صنعنا من السيوف سككًا ينتج: 
 .السبلم يعم   أو والحروب القتالف توق   -

 .فكرة ترفض الحرب وتؤيد السبلم واالزدىار ةأيّ  أو
 درجات/ 20 اوله ةواحدنتيجة يكتفى بذكر  /

 درجات( 20.)  إذا عاممت حضارة التقانة اإلنسان كآلة-1
  بحسب اإليمان المسيحي ،إذا عاممت حضارة التقانة اإلنسان كآلةينتج : 
 .الروحية أواألخبلقية  أو العائمية مشكبلتو زيادة وتفاقم -
 . فيصبح عبدًا لآللة توحري القضاء عمى -

 درجات/ 20 اوله ةواحد نتيجة /يكتفى بذكر
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 درجات(  20).عودة االبن األصغر إلى أبيه في مثل االبن الشاطر -0 
  بحسب اإليمان المسيحي ، أبيو في مثل االبن الشاطرعودة االبن األصغر إلى ينتج عن: 
 درجات/ 20/ .الخبلص من الخطيئة والشعور باألمان في حضن اآلب -

 .الخبلص ال يكون خارج عبلقة البنوة مع اآلب أو
 

 

 درجات( 20). التقاء القيم والمبادئ األخالقية اإلنسانية وتكاممها مع األخالق المسيحية-0
  بحسب اإليمان المسيحي القيم والمبادئ األخبلقية اإلنسانية وتكامميا مع األخبلق المسيحيةالتقاء ينتج عن ،:  
 /درجات 20ما في معناىا.  / أوالخير والتسامح وبناء اإلنسان  َيُعمّ  -

 يخسر الطالب درجة اإلجابة إذا: كتب الفقرة كاممة كما هي في الكتاب.مالحظة: 
 

 درجة/ 00/مما يأتي ثم انقمه إلى ورقة اإلجابة: الصحيح لكلّ اختر الجواب السؤال الرابع :
 درجات( 11)            .    منع حرية التعبير عن الرأي    أو (ب )-2
 ت(درجا 11)              .دافع  لئلنسان الرتكاب الخطيئة  أو  (أ  )-1
 درجات( 11)      .     التّير ب من دفع الضرائب المستحقّة  أو( د  )-0
 

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

 وجود احتمالين إلجابة واحدة. 
 

  درجة/ 10: /أجب عن السؤال اآلتي السؤال الخامس:
 ) من تعاليم الكنيسة(           . [ لنا مشاكل كثيرة عمى كافة األصعدةعصرنا الذي نعيشو، ولكن ىذا التقّدم أنتج الحضارة والتقّدم سمة  ] 

 بين موقف الكنيسة من الحضارة في الخير والشر. 
  استخداميا تّدمر وتصنع الكوارث، ء الطاقة الذرية إذا ُأسي :مثالً  بحسب استخدامهاترى الكنيسة أن الحضارة تكون خّيرة وتكون شريرة

ذا أحسن استخداميا   تعالج وتنفع اإلنسان.وا 
 .ترى الكنيسة أن الحضارة اليادفة والخّيرة لئلنسان ىي المقترنة باإليمان الصحيح 
 .الحضارة قد تساعد الناس عمى تطوير مواىبيم أو تكبل إبداعيم وتعيق تقدميم 

 ( درجات/20/يكتفى بذكر بندين لكل منهما )
 

 درجة /00/من األسئمة اآلتية: سؤالينأجب عن  السؤال السادس:
    (12: 22متى )  ".   وأنا أُريُحُكم ..تَعاَلوا إليَّ يا جميعَ الُمتَعبـيَن يخاطب السيّد  المسيح تبلميذه والمؤمنين قائبلً: " . 1

  ّدرجة( 00).  التعاليم المسيحية رسالة فرح ح بثالث نقاط أنّ وض 
 التعاليم المسيحية رسالة فرح، ألنيا: 



 4صفحت  حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظ لوزارة التربيتم 0217المسيحيت خاص بالدورة االمتحانيت األولى لعام مادة التربيت الدينيت 

 

 .ال تفرض من الخارج، إنما تتحقق في قموب المؤمنين بقبوليا وعيشيا بحرية   -
 .تجعل المؤمن يتقدم بخمقو الذي يتماشى مع تقدمو في الحرية بصفتو ابناً هلل  -
ياه اإلنسـان شـريكاً فـي ممكـوت اهلل أصـبحت مشـيئتو ووصــااَر صـمتــى  أو تبـرز محبـة اهلل لئلنسـان وتجعمـو منـذ اآلن شـريكاً فـي ممكوتـو -

 .(13: 11اآلية )يوحنا  أوينبوع فرح ورجاء لمبشر 
 /( درجات20) لكل بند من البنود السابقة /

 

                                                      (من تعاليم الكنيسة) [.الرب يسوع أنشأ الكنيسة معمنًا دعوة اهلل لمشاركة المؤمنين في ممكوتو السماوي[-2
  درجة( 00).وضح دور الكنيسة في نقل بشارة اإلنجيل المقدس إلى المؤمنين 

 حممت الكنيسة عمى عاتقيا مسؤولية نقل بشارة اإلنجيل المقدس إلى المؤمنين عندما: 
 .الرسل بشارة اإلنجيل شفاىة، ثم أقرت من خبلل المجامع المسكونية المقدسة العيد الجديد وسممتو لؤلساقفة نقل -

 . عنصرةفي ال ت بيا بنعمة الروح القدس الذي حلَّ فييا وعمل بيا بقوة الخبلصالكممة وبشرّ أعمنت  -

أو عن طريق الوعظ  لممؤمنين موضوعات اإلنجيل المقدس ومضمونو، وتوصمو وتقربو إلى األذىان نقلت -
 .ادواإلرش

 موفرة لو غذاًء روحيًا يساعده في االتحاد بيسوع والثبات فيو. خل المؤمن في إيمان حيّ دتُ  -

 ( درجات/20)ل منهايكتفى بذكر ثالثة بنود لك/
 

 

 مُ أباكُ  ، كما أنَّ كاممينَ  أنُتم كونوافخاطب السيد المسيح تبلميذه والجموع في الموعظة عمى الجبل قائبًل: " "  -0
 (02: 5متى )                                                                                  "كاملٌ  ماويّ السَّ 

 درجة( 00)؟ذلك فّسر ؟بدعوة الرب يسوع المسيح المؤمنين إلى الكمال اإللهي ما رأيك كمؤمن 

                                                                                                  

 ألن: درجات/ 20/.  عمى دعوة الرب يسوع المسيح المؤمنين إلى الكمال اإللييكمؤمن  أوافق -

o كي يحظى بالممكوت السماوي الكمال ىدف كل مؤمن يسعى لبلتحاد باآلب. 

o  عمى صورة اهلل افظحننمو بالنعمة اإلليية ون كيلالكمال ىو سبيمنا. 

o ."تحقيقو يتطمب من المؤمن "التعب والسير والصبلة 

 ( درجات/20منهما ) بند لكل لتفسير الرأي يكتفى بذكر بندين /

 مالحظة:  
 اإليمان المسيحي. يتوافق معجواب شخصي  ُيقبل أيّ  -
األولى والثانية فقط، أيًا كانت  نبتتصحح اإلجااألسئمة الثالثة من السؤال السادس،  نعإذا أجاب الطالب  -

 درجتهما وتهمل اإلجابة الثالثة ويكتب عميها )زائدة(.

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

 

 


