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درجة/٣٠/النص الدیني:    السؤال األول
علُِّم، أما یا مُ ":ائمًا في القارب وقالوا لهالتالمیذ السید المسیح الذي كان نعندما هبت العاصفة والریح على البحر، أیقظ 

یَح وقاَل للبحِر:َم و اقف.َیهمَُّك أنَّنا نهِلُك؟ یُح وساَد ُهدوٌء تامٌ سُأصُمْت! فَانتَهَر الرِّ )٣٩-٤:٣٨مرقس(".َكَنِت الرِّ

كیف تجلت قدرة یسوع التحریریة في المعجزة السابقة؟-١
درجات)١٠().٤٦- ٣٥: ٤من خالل مواجهته قوى الطبیعة من ریح وبحر(مرقستجلت قدرة یسوع التحریریة في المعجزة السابقة

؟تعد تعالیم السید المسیح رسالة فرح وحریة لإلنسانا لماذ-٢
یح رسالة فرح وحریة لإلنسان ألن:تعد تعالیم السید المس

درجات)١٠(بقبولها وعیشها بحریة.تتحقق في قلوب المؤمنین أوتفرض من الداخل، هتعالیم- 
یتماشى مع تقدمهم في الحریة.األخالقيتطبیق أبناء اهللا إن أو
.الحریة بقدر تخلقه باألخالق المسیحیةالمؤمن یكتسب المؤمن أو
درجات)١٠(تجعله شریكًا في ملكوته.                              أو اهللا تبرر محبته لإلنسان وصایا- 
)١٣: ١٧(یوحناآیة أوالشركة في الملكوت تجعل مشیئة اهللا ووصایاه مصدر فرح ورجاء لإلنسان.أو

درجة/٢٠/:ا یناسبهالسؤال الثاني: انقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلجابة وامأل الفراغ بم
)درجات١٠(سر القربان المقدس).(أوالمقدس سر الشكر اإللهيتعد الكنیسة الكلمة اإللهیة غذاء روحیًا من خالل -١
)درجات١٠(للناس جمیعًا.وصایاهأوالسید المسیح تعالیمالحیاة األخالقیة المسیحیة مؤسسة على-٢

قة اإلجابة واكتب كلمة(صحیحة) أمام العبارات الصحیح أو(مغلوطة)أمام السؤال الثالث:انقل العبارات اآلتیة إلى ور 
درجة/٣٠/:                                                                العبارات المغلوطة

)درجات٥١(.صحیحة-١
)درجات٥١(.مغلوطة-٢

:حیحة ومغلوطة في آن واحد لإلجابة ذاتها.ینال الطالب درجة الصفر إذا أجاب بـصمالحظة

/درجة٣٠/:انقل الجمل المصححة إلى ورقة إجابتكثم السؤال الرابع: صوب الكلمة أو العبارة المغلوطة الموضوع تحتها خط 
یعیشها المؤمن كعضو فاعل في الكنیسة.نظریةإن االحتفال باألسرار الكنسیة المقدسة هي حیاة -١
ة)درج١٥(یعیشها المؤمن كعضو فاعل في الكنیسة.مسلك عمليأوعملیةسرار الكنسیة المقدسة هي حیاة إن االحتفال باأل•
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للحمل حتى نهایة الحیاة.الشهر الثالثلى احترام الحیاة اإلنسانیة منذ لكنیسة إتدعو ا-٢
)ةدرج١٥(یة الحیاة.حتى نهابدایة الحملأو الشهر األوللى احترام الحیاة اإلنسانیة منذ تدعو الكنیسة إ•

 دون-عدم- إذا استخدم أداة نفي في إجابته مثل(الدرجات/ ١٠: ینال الطالب/مالحظة....(

/درجة٣٠/:        و انقله إلى ورقة اإلجابةیأتيالسؤال الخامس: اختر الجواب الصحیح لكلٍّ مما 
)ةدرج١٥(.         إدانة الناس والحكم علیهمأو/ ب/-١
)ةدرج١٥(.     یحرس الممتلكات العامة ویحافظ علیهاأو/ أ/ -٢
: یخسر الطالب درجة السؤال إذا كان:مالحظة•
الحرف صحیحًا والجملة مغلوطة.- 
الحرف مغلوطًا والجملة صحیحة.- 
وجود احتمالین إلجابة واحدة.- 

/درجة٦٠/:     السؤال السادس: أجب عن سؤالین من األسئلة اآلتیة
ِه َتبُلغوَن الَكماَل. هَو رْأُس ُكلِّ یفو ثاِبتیَن في اإلیماِن الذي َتَعلَّمُتموُه، ....ِح كما َقِبْلُتموُه،یسسُلكوا في الرَّبِّ َیسوَع المَ اَ ف"-١

)١٠-٦: ٢(كولوسيِرئاَسٍة روحاِنیٍَّة وُسلَطٍة".

درجة)                 ٣٠(السید المسیح كوسیط بین اهللا واإلنسان لبلوغ الكمال اإللهي.حدد دور •
یتجلى دور السید المسیح كوسیط بین اهللا واإلنسان لبلوغ الكمال اإللهي من خالل:

ویتحدوا به.بموته وقیامته وحي اهللا اآلب لكي یؤمنوا لالمؤمنین تعریف- 
.)٢٤-٢٣: ٣(رومیةآیة أویصالحهم مع اهللا أوریر المؤمنین بالنعمة اإللهیة من كل خطیئة تب- 
).١٤: ٩(عبرانیین آیة أوتطهیر قلوب المؤمنین من كل إثم تطهیرًا أبدیًا - 

درجة/١٥/یكتفى بذكر بندین لكل منهما 

،لیكوَن َرُجُل اهللا كاِمًال ُمسَتِعُداً فالِكتاُب ُكلُُّه ِمْن َوحِي اهللا، ُیفیُد في التَّعلیِم والتَّ [-٢ ِلكلِّ َعَمٍل فنیِد والتَّقویِم والتَّأدیِب في الِبرِّ
.)١٧-١٦: ٣تیموثاوس٢.(]صاِلحِ 
)درجة٣٠(.التعلیم المسیحي في اإلنجیل المقدس حّررا اإلنسان تحریرًا جذریًا، علل ذلكالقیم األخالقیة و •

في اإلنجیل المقدس حّررا اإلنسان تحریرًا جذریًا، ألن:القیم األخالقیة والتعلیم المسیحي
.)٢٢-٢١: ٥(متىآیةأوقلبًا جذریاً االمبادئ التي سبقتهتقلبَ هذه القیم األخالقیة والتعلیم المسیحي - 
قانون النجاح في العالم، بل إلى تقدیم إمكانیةأوهذا التعلیم ال یسعى الى تقدیم أنموذج األدب االجتماعي - 

ركة المرء في األبدیة، ابتداء من الزمن الحاضر.امش
ق ملكوت اهللا.ق اإلنجیل المقدس هو ُخلُ ُخلُ - 

درجة/١٥/یكتفى بذكر بندین لكل منهما 
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وُأناِشُدُكم، أیُّها اإلخوُة، أْن تكونوا على َحَذٍر ِمَن الذیَن ُیثیروَن الِخالَف یخاطب بولس الرسول أهل رومیة قائًال:" -٣
)٢٠-١٧: ١٦رومیة(.                                "وٕالُه السَّالِم َسَیسحُق إبلیَس َسریًعا َتحَت أقداِمُكم.لَمصاِعَب.وا

درجة)٣٠(سالمنا الّروحي واألرضي في اإلیمان المسیحي هو السید المسیح. علل ذلك.•
ن:سالمنا الّروحي واألرضي في اإلیمان المسیحي هو السید المسیح، أل

السالم األرضي صورة وثمرة لسالم المسیح.- 
).٢٠-١٩: ١( كولوسيآیة أوالسید المسیح جعل من كنیسته سر وحدة واتحاد باهللا بفدائنا على الصلیب - 
).٩: ٥(متى آیةأوجعل الناس شعبًا واحدًا السید المسیح سالمنا فقد - 
احترام كرامة أوالناس التواصل الحربین أواألشخاص یؤدي الحفاظ على أموال م المؤمنین كیفعلّ السید المسیح - 

.تحقیق العدالة بمعونة الروح القدس إلى السالم فیما بینهمأوالشعوباألشخاص و 
/اتدرج١٥لكل منهما بندین/یكتفى بذكر 

انتهى السّلم
________________


