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 / درجة100/               مادة التربية الدينية المسيحية               الثانوية العامة الدراسة سّمم تصحيح شهادة
 األدبي( -)العممي                        م1028الدورة االمتحانية األولى لعام 

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

 ........ . عمى ........دلت لفظة األخالق في العيد  -1
  درجات(. 5) التقميد أو العادة   درجات( 5) القديم أوالجديد 

 . و ................  الحياة المسيحية الجديدة التي دعا إلييا يسوع تتم من خالل -2
 درجات(.5) اإليمان  درجات( 5) التوبة 

 
 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.   صحيحة-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: ةاألربعأجب عن األسئمة  السؤال الثالث:
 لكلٍّ مّما يأتي، بحسب اإليمان المسيحي: اً واحد سبباً  حّدد 

 درجات( 20) .دعوة الوصية األولى المؤمنين إلى رفض اآللهة المزعومة -2
  بحسب اإليمان المسيحي، األولى المؤمنين إلى رفض اآللية المزعومةالوصية  ةدعو سبب: 
 ألن اآللية المزعومة ليست سوى أصنام من صنع اإلنسان. -
 .اهلل وحده ىو إلو السماء واألرض ألن  أو  -

 .اهلل وحده ىو مخمص البشر ومنقذىم أو
 درجات/ 20وله  سببًا واحداً يكتفى بذكر  /

 درجات( 20.)  إسهام الكنيسة والمجتمع في تنشئة المؤمنين-1
 بحسب اإليمان المسيحي ،سبب إسيام الكنيسة والمجتمع في تنشئة المؤمنين : 
 .ليكونوا مواطنين فاعمين في وطنيم -
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 درجات(  20).العمل عمى تهذيب الضمير وتقويمه -0 
 بحسب اإليمان المسيحي ، سبب العمل عمى تيذيب الضمير وتقويمو: 
  .ليصير اإلنسان المؤمن عمى مثال الرب يسوع ويستنير بنوره اإلليي -

 
 

 درجات( 20).أرسل اهلل ابنه يسوع إلى العالم-0
  بحسب اإليمان المسيحي إرسال اهلل ابنو إلى العالمسبب ،:  
 درجات/ 20/ .  ليخمص البشرية من الموت واليالك أو ليدعونا لمكمال  -
ليشعر اإلنسان أن اهلل يشاركو حياتو وخالصو أو لالتحاد مع اآلب في ممكوت اهلل في شخص يسوع   أو -

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

 

 درجة/ 00/مما يأتي ثم انقمه إلى ورقة اإلجابة: اختر الجواب الصحيح لكلّ السؤال الرابع :
 درجات( 11)                    .     تثبيت المؤمنين في عبودية الخطيئة   أو (ج  )-2
 ت(درجا 11)              .القادمةتجاىل األجيال الحاضرة لحقوق األجيال   أو  ( ب)-1
 درجات( 11)                                  .     تعزيز البطالة بين األفراد  أو( د  )-0
 

 يخسر الطالب درجة السؤال: -مالحظة:
 .إذا كان الحرف صحيحًا والجممة مغموطة 
 .إذا كان الحرف مغموطًا والجممة صحيحة 
 احتمالين إلجابة واحدة. وجود 

 
 

  درجة/ 10: /أجب عن السؤال اآلتي السؤال الخامس:
والتقوى تضيفوا الفضيمة إلى إيمانكم، والمعرفة إلى فضيمتكم،.. ابُذلوا جيدكم ليخاطب القديس بطرس الرسول قائاًل: " .. 

                                                                                                             (7 -5: 2بطرس 1)                                              إلى صبركم، واإلخاء إلى تقواكم، والمحبة إلى إخائكم".
 وضح بنقطتين فضيمة اإليمان المسيحي. 
  ثقة اإلنسان بوحي اهلل ثقة كاممة أوفضيمة اإليمان المسيحي: ىي جواب اإلنسان هلل الخالق. 
  لى فعميا  أو أمره هلل اهلل ىو الحق ذاتو وباإليمان يسمم اإلنسان اآلية  أويسعى المؤمن إلى معرفة إرادة اهلل وا 

 .(11: 1)رومية
 ( درجات/20/ لكل منهما )
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 درجة /00/من األسئمة اآلتية: سؤالينأجب عن  السؤال السادس:
 يفيد في التعميم والتفنيد فالكتاب كمو من وحي اهلل،والمؤمنين قائاًل: "   تيموثاوس القديس بولس الرسول تمميذه  يخاطب. 1

 (20: 0تيموثاوس 1)                                                                  ".   و التقويم والتأديب في البرّ 
 درجة( 00).  األخالقي في اإلنجيل المقدس تعميم سماويبرهن بثالث نقاط أّن التعميم 

 ألنوالتعميم األخالقي في اإلنجيل المقدس تعميم سماوي ،: 
 التعميم األخالقي في اإلنجيل المقدس ىو تعميم سماوي ُيحرر اإلنسان تحريرًا جذريًا من الخطيئة.  -
 (22 -21: 5اآلية: )متى أو .التعميم األخالقي في اإلنجيل المقدس يقمب المبادئ التي سبقتو  -
 خمق اإلنجيل المقدس ىو خمق ممكوت اهلل. أوىذا التعميم يسعى إلى تقديم إمكانية مشاركة المرء في األبدية.  -

 /درجات 20 لكل بند من البنود السابقة /
 

الذي نمناه من الكنيسة، نحافظ عميو بعناية بفعل الروح القدس، كالوديعة العظيمة والمحفوظة في إناء  اإليمان[-2
.(من تعاليم الكنيسة)                                                                [.ثمين، يتجدد ويجدد اإلناء الذي يحويو

  

  درجة( 00) بثالث نقاط ما هي وديعة األخالق المسيحية. وكيف تقوم الكنيسة بنقمها؟ بّين 

 درجات/ 20/ تتألف وديعة األخالق المسيحية من مجموعة من القواعد والوصايا والفضائل من جيٍل إلى جيل. -
الحياة األخالقية عبادة روحية حيث يجد اإلنسان المسيحي غذاءه من القداس اإلليي وممارسة األسرار  ُتعد   -

 درجات/ 20/(.                  12-11: 23اآلية )متى  أو. المقدسة

 درجات/ 20/تقوم الكنيسة بإشراف الرعاة وعنايتيم بنقل وديعة األخالق.  -
 

 

ن ومحّبتو يغدقيا بسخاء، وعندما ينفصل اإلنسان عن اهلل ويسّمم نفسو آللية إلو الكتاب المقدس يحب  اإلنسا[ -0
                                                                       (من تعاليم الكنيسة)                                                     . غريبة ال معنى ليا يسّمم نفسو إلى اليالك[

  درجة( 00)وّضح ذلك بنقطتين. ؟من نتائج عبادة صنم السمطة كمؤمن موقفكما 

  ألن: درجات/ 20/        .المؤمن يرفض عبادة صنم السمطةاإلنسان المسيحي 

  العطش إلى ىذا االعتبار يجعل اإلنسان شخصًا وصوليًا.        -
 مدفوعًا بذلك إلى ممارسة التسمط والنفوذ بكبرياء وغطرسة. -
  في تنصيب نفسو فوق الجميع ألنو يمارس التسمط عمى الناس.   أو

 ( 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،  عنإذا أجاب الطالب  -

 درجتهما وتهمل اإلجابة الثالثة ويكتب عميها )زائدة(.

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

 


