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/ درجة٢٠٠/الدرجة:الجمهوریة العربیة السوریة
وزارة التربیة 

سّلم تصحیح شهادة الثانویة العامة
لمادة التربیة الدینیة المسیحیة

٢٠١٤لعام الثانیةالدورة االمتحانیة
( الفرعان العلمي واألدبي )

جابة واكتب كلمة(صحیحة) أمام العبارات الصحیحة أو(مغلوطة) أمام انقل العبارات اآلتیة إلى ورقة اإلالسؤال األول:
درجات/٤٠/العبارات المغلوطة:

مغلوطة- ٣صحیحة-١
مغلوطة- ٤صحیحة-٢

درجات/١٠/ لكل إجابة صحیحة 
o:یخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب االحتمالین معًا إلجابة واحدة. وٕاذا لم یربط اإلجابة برقم السؤال.مالحظة

الكلمین أو الجملتین الموضوع تحتهما خط  ثم انقل العبارة المصححة كاملة إلى ورقة اإلجابة:إحدىصوب السؤال الثاني:
درجة/٣٠/

)درجات١٠(لرمي النفایات الصناعیة فیه.قرب النهراستثمر جورج ثقافته البیئیة، فأنشأ معمًال إیمانه المسیحيانطالقًا من -١
لرمي النفایات الصناعیة فیه.قرب النهرفأنشأ معمًال ،البیئیةاستثمر جورج ثقافتهمصلحته الشخصیةمن انطالقاً - 
لرمي النفایات الصناعیة فیه.بعیدًا عن النهرفأنشأ معمًال استثمر جورج ثقافته البیئیة،إیمانه المسیحيانطالقًا من - 

)درجات١٠(إله السماء واألرض.وحدهواإلیمان بمن هوآللهة العصریةاالعتراف باتدعو الوصیة األولى إلى -٢
الواحداالعتراف باهللاتدعو الوصیة األولى إلى - 

رفض اآللهة العصریةتدعو الوصیة األولى إلى أو
واإلیمان بمن هو إله السماء واألرض.
.واإلیمان بمن هو إله السماء واألرض

)درجات١٠(.لتغییر صورة اهللا المخلوقة في الجنین بالهندسة الجینیةحضاري علمي یسعى الكنیسة أي عملتشجع - ٣
الكنیسة أي عمل حضاري یسعى ترفض أوتشجب- 

تشجع الكنیسة أي عمل حضاري علمي یسعى- 

لتغییر صورة اهللا المخلوقة في الجنین بالهندسة 
الجینیة.  

في الجنین.للمحافظة على صورة اهللا المخلوقة

/ درجات إذا صوب العبارة الخاطئة واكتمل معنى العبارة بما یتوافق مع اإلیمان ١٠ینال الطالب /-مالحظة: 
عدم ..).  -دون- لیس-/ درجات إذا صوب العبارة الخاطئة بأداة نفي ( ال٣المسیحي.  ینال الطالب /
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درجة/٣٠/حددة وقصیرة ثم انقلها إلى ورقة اإلجابة:أجب عن كل من األسئلة اآلتیة بإجابة مالسؤال الثالث:
درجات) ١٠(لماذا تحث الكنیسة أبنائها على المشاركة في الحیاة العامة في أوطانهم؟- ١

تحث الكنیسة أبنائها على المشاركة في الحیاة العامة في أوطانهم ألنها ترى:
ب أن یكونوا فاعلین في أوطانهم.أن المؤمنین یج- 
أن لكل مواطن حقوق وعلیه واجبات تجاه وطنه.- 
أن الجهد الشخصي مع الجماعة ضروریًا لممارسة دور المواطنة والتمسك به.- 
المساهمة في حل المشكالتأوإبداء الرأي أوأن من واجب المؤمن ممارسة حقوقه كاملة كحق االنتخاب - 

متابعة ما یدور في الحیاة العامة.أوالتحاور مع اآلخرین أون التي یواجهها الوط
درجات/٥/ یكتفى بذكر بندین لكل منهما 

درجات)١٠(ما دور الروح القدس في اإلیمان المسیحي في إرشاد المؤمنین إلى الكمال اإللهي؟- ٢
هو:لمؤمنین إلى الكمال اإللهيدور الروح القدس في اإلیمان المسیحي في إرشاد ا-

/درجات٥/حیاة المؤمنین كأبناء اآلب السماوي.أوالسلوك بحسب اإلنجیل المقدس - 
درجات/٥/إعانة الضعف البشري في وقت الضیق والشدة.- 

درجات)١٠(هل تعد رسالة یسوع التحریریة نظامًا دنیویًا في اإلیمان المسیحي؟ ولماذا؟- ٣
ألنها:، التحریریة نظامًا دنیویًا في اإلیمان المسیحيالمسیح یسوع الرب تعد رسالة ال- 

الطبیعة المدمرة بقوة وفرح.قوىتجعل المؤمن یواجه أو
تغفر الخطایا وتشفي اإلنسان.أو
كل مرض وضیق وشدة .كلماته المحییة وحضوره وسط الناس یحررهم منأو
.حرر اإلنسان من عبودیة الظلمة والخطیئة بقیامته محققًا الملكوت السماوي ونصرة اهللا النهائیة على قوى الشرتأو
تحرر اإلنسان من العالم الدنیوي نحو الملكوت السماوي.أو
ر وجهه حامًال روح اإلنجیل.تدعو المؤمن إلى الحریة الحقیقیة في تجاوز العالم وتغییأو

/درجات للتعلیل٥... ولـ الدرجات ٥/

درجة/٢٠/اختر الجواب الصحیح لكل مما یأتي ثم انقله إلى ورقة اإلجابة:السؤال الرابع :
درجات)١٠(.              االنقطاع الكلي عن أي عمل خیرأو( أ ) - ١
درجات)١٠(ل.الروح القدس الضابط الكأو( د ) - ٢

یخسر الطالب درجة السؤال:-مالحظة:
إذا كان الحرف صحیحًا والجملة مغلوطة.- 
إذا كان الحرف مغلوطًا والجملة صحیحة.- 
وجود احتمالین إلجابة واحدة.- 
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درجة/٢٠/:               أجب عن السؤال اآلتيالسؤال الخامس:
بأمَّ " وِح فهَو الَمحبَُّة والَفَرُح والسَّالُم والصَّ والَعفاُف. وما ِمْن َشریَعٍة تنهى َعْن ةُ لَوداعَ واوالُلطُف والصَّالُح واألماَنُة رُ ا ثَمُر الرُّ

)٢٣-٢٢: ٥(غالطیةهِذِه األشیاِء.".
.نیسة في تنشئة المؤمنین على األخالق الصالحة بحسب تعالیم السید المسیح وبمعونة الروح القدسحدد دور الك•

تهتم الكنیسة في تنشئة المؤمنین على األخالق الصالحة بحسب تعالیم السید المسیح وبمعونة الروح القدس من خالل: 
)درجات١٠(ي في الكنیسة.    ي التعلیمالوعظ اإلرشادي في المجال األخالقأوالتعلیم الدیني - 
درجات)١٠(إعالن مبادئ الحیاة األخالقیة الصالحة المؤسسة على تعالیم السید المسیح.   - 

الكنیسة أبناءها للتعامل األخوي و مواجهة الصعوبات بروح المسیح وٕانجیله.تعد أو
/درجة٦٠/أجب عن سؤالین من األسئلة اآلتیة:السؤال السادس:

وعلـى األوالد الكمال في السـالم حیـث كـل شـيء مقبـول. ولـذا فـإن فـاعلي السـالم هـم أبنـاء اهللا، إذ ال شـيء یخـالف اهللا[.١
.   (من تعالیم الكنیسة)]. وفاعلو السالم یخضعون میولهم للعقل، أي الفكر والروحأن یتشبهوا بأبیهم

درجة)٣٠(هم السالم في احترام الحیاة البشریة ونموها في اإلیمان المسیحي؟كیف یسا•
:یساهم السالم في احترام الحیاة البشریة ونموها في اإلیمان المسیحي من خالل

شجب الحرب ومنع اندالعها.-١
األشخاص.أموالالحفاظ على -٢
التواصل الحر بین الناس.-٣
احترام كرامة األشخاص والشعوب.-٤
).١٧-١٥: ٣٢(أشعیاآیةأوالعدالة والمحبة على األرض.تحقیق-٥

) درجات/١٠/یكتفى بذكر ثالثة بنود لكل منها (

، وهي مسؤولة أیضًا ي أن تقدم للمؤمنین السید المسیحالكنیسة مدعوة بروح المسؤولیة أن تنشر البشرى، وهذا یعن[.٢
(من تعالیم الكنیسة). ]اة المؤمن الروحیة بإیمان ثابتالمدنیة الیوم، التي تتحدى حیالحضارةحضاریًا أن تواجه

مقترحًا كیفیة مواجهة هذه حدد ثالثة تحدیات سلوكیة یمارسها الشباب تتعارض مع تعالیم الكنیسة األخالقیة•
درجة)٣٠التحدیات انطالقًا من اإلیمان المسیحي.(

سلوكیات یمارسها الشباب تتعارض 
مع تعالیم الكنیسة األخالقیة

مواجهة هذه التحدیات انطالقًا 
من اإلیمان المسیحي

السالم الداخلي مع المسیح والخارجي مع اآلخر.- .الغضب واالنفعال-١
المداومة على آفات تضر صحة الشباب -٢

وأخالقهم مثل: التدخین.
اختبار ما هو مفید وصالح لصحته البدنیة - 

واألخالقیة.
غرائز الجسدیة بتنمیة الحیاة الروحیة.تهذیب ال- تعزیز المیول الغریزیة.-٣

/درجات١٠لكل منهما ثالثة بنود / یكتفى بذكر 
درجات/   ٥درجات وطریقة مواجهته وعلیها ٥شریطة ذكر السلوك الخاطئ وعلیه /
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.]میرهوضمحبة اهللا والقریب قرار یتخذه المؤمن بناء على اختیاره الشخصي، ألن صوت اهللا وحده یكون حاضرًا في قلبه[.٣
(من تعالیم الكنیسة)

ما رأیك كمؤمن باعتبار الضمیر في اإلیمان المسیحي ناموسًا داخلیًا للتمییز بین الفضیلة والرذیلة؟ ولماذا؟•
درجة)٣٠(

ألنه:،/درجات١٠/كمؤمن على اعتبار الضمیر في اإلیمان المسیحي ناموسًا داخلیًا للتمییز بین الفضیلة والرذیلةأوافق"- 
یدفع المؤمن لمعرفة الخیر وفعله ومعرفة الشر وتجنبه.- 
المؤمن في حیاته الواقعیة.یوجه اختیارات- 
یدرك المؤمن الصفة األخالقیة للعمل الذي یقوم به.- 
قرار خّیر وصالح.التخاذ یدفع المؤمن - 
یساعد في اتخاذ القرارات الالئقة بالمؤمن وبكرامته و المعبرة عن قیمه األخالقیة.- 

) درجات/١٠/یكتفى بذكر بندین لكل منهما (

مالحظة:
یتضمن ما یتوافق مع المفهوم المطلوب ویعالج بسیاق اإلیمان المسیحي.ُیقبل أي جواب شخصي-
إذا أجاب الطالب على األسئلة الثالثة من السؤال السادس، یصحح السؤالین األول والثاني فقط أیًا كانت -

درجتهما ویهمل الجواب الثالث. 

انتهى السّلم


