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  ٢ صفحة                   حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعام  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  
  درجة/ ٢٠٠/: الدرجة                                                         الجمهورية العربية السورية 

  وزارة التربية         
  المهنيةسّلم تصحيح شهادة الثانوية 

  لمادة التربية الدينية المسيحية
  م٢٠١٤الدورة االمتحانية األولى لعام 

  ) التجارية - النسوية  –الصناعية ( 
  

  /درجة ٣٠/                                        النص الديني                :                       السؤال األول
، يــا ربٌّ : مــا ُكــلُّ َمــْن يقــوُل لــي: "َفــدنا إَليــِه تالميــُذُه، فأَخــَذ ُيعلَُّمُهــم قــالَ . فلّمــا رأى َيســوُع الُجمــوَع َصــِعَد إلــى الجَبــلِ  " ! يــا ربٌّ

  )٢١: ١،٧: ٥متى(".يدُخُل َملكوَت السَّماواِت، بل َمْن َيعمُل بمشيئِة أبـي الَّذي في السَّماواتِ 

 .  الملكوت السماوي بحسب النص الديني سمة من سمات مستحقي حّدد - ١
  ) درجات ١٠(                             .               السماوييستحق الملكوت السماوي من يعمل بمشيئة اآلب  -
أو الرحماء أو أنقياء القلوب أو صانعي   المساكين في الروح أو المحزونون أو الودعاء أو الجياع والعطاش إلى الحق أو 

  .السالم أو المضطهدون من أجل الحق
  
  )درجة ٢٠(       .بين أن التعليم األخالقي في اإلنجيل المقدس حرر المؤمن تحريرًا جذريًا نحو الملكوت السماوي -٢

  : هألن سماويالتعليم األخالقي في اإلنجيل المقدس حرر المؤمن تحريرًا جذريًا نحو الملكوت ال
  .تعليم سماوي - ١
: أّمـا أنـا فـأقوُل لُكـم. ال َتقتُـْل، فَمـْن َيقتُـْل َيْسـَتْوِجْب ُحْكـَم القاضـي: َسِمعُتم أنَُّه ِقيـَل آلبـاِئُكم" أو تي سبقتهيقلب المبادئ ال -٢

يـا أحمـُق : ُحكـَم المجِلـِس، وَمـْن قـاَل َلـهيـا جاهـُل َاسـتوجَب : َمْن َغِضَب على أخيِه َاسَتوَجَب ُحكَم القاضي، وَمْن قاَل ألخيـهِ 
 .)٢٢-٢١: ٥متى("َاستوَجَب ناَر َجَهنَّمَ 

  .يقدم إمكانية مشاركة المرء في األبدية منذ الزمن الحاضر - ٣
  .ُخُلق ملكوت اهللا ُخُلق اإلنجيل هو عتبرياإليمان المسيحي   - ٤

  /درجات ١٠ا ملكل منهمن البنود يكتفى بذكر بندين /
  

  /درجة ٢٠/                             :انقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة وامأل الفراغ بما يناسبه: الثانيالسؤال 
 )درجات ١٠(               .السماوي بالملكوت سعي المؤمن لالتحاد باآلب كي يحظى الكمال المسيحي يعني  - ١
 )درجات ١٠(               .على الحضارات العالمية واإلسهام في إعمارها االنفتاحتدعو الكنيسة أبناءها إلى   - ٢

  
  
  



  ٣ صفحة                   حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعام  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  
أمام )مغلوطة(أمام العبارات الصحيح أو) صحيحة(انقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة واكتب كلمة:السؤال الثالث

  /درجة ٣٠/                  :                                                                     العبارات المغلوطة
 )درجات ١٥(                                                                                      . مغلوطة  - ١
 )درجات ١٥(                                                                                      .صحيحة  - ٢

 ينال الطالب درجة الصفر إذا أجاب بـصحيحة ومغلوطة في آن واحد لإلجابة ذاتها :مالحظة. 
  

  /درجة ٣٠/لمصححة إلى ورقة إجابتكصوب الكلمة أو العبارة المغلوطة الموضوع تحتها خط انقل الجمل ا: السؤال الرابع
 .لروحيةاتقدم الكنيسة النصح واإلرشاد الحياتي والمساعدة ألبنائها المادية في مجال الحياة   - ١
   ةدرج ١٥(      .االجتماعيةتقدم الكنيسة النصح واإلرشاد الحياتي والمساعدة ألبنائها المادية في مجال الحياة( 
 .الناس بعيدًا عنإن معجزات السيد المسيح وتحريره األفراد والمجتمعات من الخطيئة، تظهر حضوره   - ٢
  الناسوسط إن معجزات السيد المسيح وتحريره األفراد والمجتمعات من الخطيئة، تظهر حضوره. 
  )ةدرج ١٥(                           .                                        الناس بين أو الناس قريبًا منأو 

  دون -عدم -ال(إذا استخدم أداة نفي في إجابته مثل درجات٥/ينال الطالب: مالحظة....( 
  
  /درجة ٣٠/               :          و انقله إلى ورقة اإلجابة يأتياختر الجواب الصحيح لكلٍّ مما : السؤال الخامس

 )ةدرج ١٥(.                                                        السعي لتحقيق المصلحة الخاصة أو/ ج / - ١
  )ةدرج ١٥(                                                     .     اختيار اتباع األهواء والشهوات أو/ د /  - ٢
 يخسر الطالب درجة السؤال إذا كان: مالحظة: 
 .والجملة مغلوطةالحرف صحيحًا  -
 .الحرف مغلوطًا والجملة صحيحة -
 .وجود احتمالين إلجابة واحدة -

 
  /درجة ٦٠/     :                                               أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية: السؤال السادس

  .الشارع بسالم شكر الرجل سميرًا، فانصرف فرحاً  ابيد رجل مسن ضعيف البصر، وبعد أن اجتاز  أمسك سمير  - ١
  

  درجة ٣٠(               .الروح القدس و بحسب اإلنجيل المقدس ةثالث قدرات تميز سلوك المؤمن بنعمعدد( 
 :القدرات التي  تميز سلوك المؤمن بحسب اإلنجيل المقدس

  .شفاء المرضى -٧. إخراج الشياطين -٦ .الحق -٥. العدالة -٤. المحبة -٣. المغفرة -٢ .المسامحة - ١
  /درجات ١٠لكل منها  قدراتيكتفى بذكر ثالث /                     

  
  



  ٤ صفحة                   حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ خاص بالدورة االمتحانية األولى لعام  المسيحيةمادة التربية الدينية (

  
وَح الُقُدَس َيحلُّ عَليُكم ويَهُبُكُم الُقوََّة، وتكونوَن لي ُشهوًدا :"قال السيد المسيح للرسل عندما كانوا مجتمعين معه  - ٢ ولِكَن الرُّ
 )درجة ٣٠(.                                                                )٨: ١أعمال الرسل("حتى أقاصي األرضِ  ..
  في نشر اإليمان المسيحي حتى أقاصي األرض الكنيسةوضح دور الرسل و. 

 : هو حتى أقاصي األرض الكنيسةدور الرسل في نشر اإليمان المسيحي و 
 . أو التبشير بالسيد المسيح تبشيرًا كامالً  ،للسيد المسيح الحقيقية الشهادةم يقدت -    

 .توثيق اتحادهم األخويو  توفير كرامة البشر -
  تنشئة المؤمنين على اإليمان الحق على العمل أو .تعليم الحقائق الدينية واألدبية التي أنارها السيد المسيح بنوره -
  .)٢٤: ٤أفسس (اآلية أو  
  .بالتقدير والمحبة والتواضعالتوجه إلى البشر  -
  .في الحياة البشرية بما فيها أنواع التعامل والتداول المختلفة اإلسهام -

  /درجات ١٠يكتفى بذكر ثالثة بنود لكل منها /                   
  

الذي يصلي من المستحيل على اإلنسان . ال شيء يساوي الصالة قيمة، إنها تجعل المستحيل ممكنًا والصعب سهالً [ - ٣
  )القديس يوحنا الذهبي الفم(].                                يخطئ أن

 أدوار لرسالة الكنيسة الروحية تساعد في تمكين البنيان المشترك بين الجماعة المؤمنة بالمسيح حّدد ثالث. 
 )درجة ٣٠(                         :هو تمكين البنيان المشترك بين الجماعة المؤمنة بالمسيحل الكنيسة الروحي دور

 .لينالوا نعمة الروح القدس من خالل سر الشكر اإللهيالمسيح قيادة المؤمنين لالتحاد بالرب يسوع   - ١
 . ومكان في كل زمان الصالة أواألسرار المقدسة  أوبكلمة اهللا  توحيد المؤمنين مع السيد المسيح  - ٢
 . المسيح وٕانجيله المقدس السيد بروحلمواجهة الصعوبات  بين المؤمنين القدرة على  التعامل األخويتهب   - ٣
 .الحيوي مع الكنيسة ورعاتها من منطلق الشركة الكنسية في الوحدة والتنوعتشجع المؤمنين على التفاعل   - ٤

  /درجات ١٠يكتفى بذكر ثالثة بنود لكل منها /
  

 انتهى السّلم


