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  ساعة ونصف: المدة            والمهني العام الثانويامتحان شهادة التعليم                                    
  درجة ٢٠٠:الدرجة........                               عام دورة                                

  التربية الدينية المسيحية
  /درجة ٢٠/                                :أنقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة وتمم الفراغ بالكلمة المناسبة:األولالسؤال 

  )                     درجات ١٠()من مستوى التذكر(.  ـــــــــــــــفي اإليمان المسيحي بأنه " ـــــــ "يعّرف  - ١
  .  ــــــــــــــــــ:بحسب اإليمان المسيحي" ـــــــ ") خصائصأو  سمات أوصفات(من  - أو
  . ــــــــــــــــــــــــــــــــ: في اإليمان المسيحي" ـــــــ " الـ يعني - أو
  

  )              درجات ١٠(  )مستوى التطبيقمن (. ـــبحسب اإليمان المسيحي أنها " ــ"و بين" ــ"تتصف العالقة بين  - ٢
  .من القيم المسيحية بحسب تعاليم السيد المسيح، ألنها تعني ــــــ...) قيمة أو فضيلة أو( ـــــُتعدُّ  - أو
  . ـــــــــــــ:اآلتية )الصفات أو الخصائص أو سمات(إذا تحلى بـ " ـــــــ "يكون المؤمن  - أو
  

 /درجة ٣٠/          :بجانب كل منها) مغلوطة(أو)صحيحة(العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة واكتب كلمة أنقل : لثانيالسؤال ا

  )رجاتد١٠)  (من مستوى الفهم.(ــفي اإليمان المسيحي يعني ـــــــ" ـــــــــ" ــــــ-١
  .ــــــــــــــــــــــفي اإليمان المسيحي أنه ــــ" ـــــ" قصد بـي ــــــ-أو
  .ــــــــــــــــفي اإليمان المسيحي أنه ـــ" ـــــــ "ــــــ من مالمح المؤمن  -أو
  .ـــــــــــــــــبأنها ـ" ــ ـــــ"ر دعوة السيد المسيح للمؤمنين إلى فسّ تــــــ  -أو
  

  )درجات١٠( )من مستوى التطبيق( .بوساطة األعمال الصالحة ـــــ "ـــــ "يحقق المؤمن ــــــ- ٢
  .بحسب اإليمان المسيحي بأنهاـــــــــــــ "ـــ"وبين "ـــ"تتصف طبيعة العالقة بينــــــ  - أو
  .من خالل اتباعه تعاليم السيد المسيح "ـــــــــــــــــــ"يتميز سلوك المؤمن بـ  ــــــ–أو
  

  )                          رجاتد١٠(    )التحليلمن مستوى (. من صفات المؤمن بتعاليم السيد المسيح"ـــــــ"ــــــ تعد  - ٣
  .ـــــــــــفي اإليمان المسيحي ــــــ هوــــ "ـــــــ"من عوامل تحقيق ــــــ - أو
  .ــــــــــــــــــــــــــــ:بالصفات اآلتية "ــــــ"ــــــ يتحلى المؤمن  - أو
  . لحياة المؤمن األخالقيةاألسس الحقيقية من  "ــــــــــــــــــــــــــ"ــــــ يعد  - أو
  

  /درجة ٤٠/                                                                                             :األسئلة اآلتية عنأجب  :ثالثالالسؤال 
  :األسئلة اآلتية أحديطرح في كل نموذج      
 )من مستوى تحليل(:          بحسب اإليمان المسيحي  اآلتيةالمقصود بالمفاهيم الدينية ما   - أ

 )درجات١٠(                                                                        - ١

 )درجات١٠(                                                                        - ٢

 )درجات١٠(                                                                        - ٣

 )درجات١٠(                                                                        - ٤
 

                                                  ؟ بحسب اإليمان المسيحي ....بم تفسر    -  ب

                                                     :علل ما يأتي   -  ت

                                            ؟ بحسب اإليمان المسيحي ...ماذا كان يحدث إذا   -  ث

 ؟                                     بحسب اإليمان المسيحي ....ما النتائج المترتبة على   - ج

      :                                             بحسب اإليمان المسيحي...... بـحدد المقصود    - ح
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 :                                                بحسب اإليمان المسيحي ...حدد خصائص    - خ

 .           بحسب اإليمان المسيحيميز بمثال بين ــــــــ وبين ـــــــــ   - د

 ؟                                                    بحسب اإليمان المسيحي ......ماذا نعني بقولنا  - ذ

 ؟                                                       بحسب اإليمان المسيحي ......ما الهدف من  -  ر

 .   بحسب اإليمان المسيحيوضح أهم الفروق بين ــــــــ وبين ـــــــــ   -  ز

 :                 مخططات الذهنية اآلتية بما يناسبهاأكمل بناء ال  - س

   :.لكل مما يأتي، بحسب اإليمان المسيحيهات تفسيرًا واحدًا فقط   - ش

                            

 /     درجة ٣٠/                                                :وانقله إلى ورقة اإلجابة، اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي: رابعالسؤال ال

  )رجاتد١٠()من مستوى التطبيق(:قيم وتعاليم السيد المسيح من خالل بحسب) مع اآلخرالمؤمن عيش (يرتبط سلوك - ١
A.  B. 

C.  D.  
  :عداما تعاليم السيد المسيح،  بحسب) مع اآلخرالمؤمن عيش أو تعامل (كل العبارات اآلتية تشير إلى ارتباط سلوك - أو

A.  B. 

C.  D.  
  )               رجاتد١٠( )من مستوى التركيب(..):البيئة، الصحة،أي تحٍد يهدد وجود اإلنسان وسالمته(لمحافظة على من حلوال- ٢

A.  B. 

C.  D.  
  :عداما ، ..)البيئة، الصحة،أي تحٍد يهدد وجود اإلنسان وسالمته(للمحافظة على حلولتشير إلى اآلتية كل العبارات  - أو

A.  B. 

C.  D.  
:           بأنها في حياة المؤمن أوالكنيسة أوالمجتمع..) كمفهوم مسيحي، كقيمة أخالقية من تعاليم السيد المسيح( "ـــــــ"قيمة  تتصف- ٣
  )رجاتد١٠( )من مستوى التقويم(

A.  B. 

C.  D.  
في حياة المؤمن أوالكنيسة ..) بم السيد المسيحلكمفهوم مسيحي، كقيمة أخالقية من تعا( "ــــــ"قيمة كل العبارات اآلتية تشيرٕالى  - أو

  :ما عدا، أوالمجتمع
A.  B. 

C.  D.  
  

  /درجة ٢٠/                                                         :ناقش الحالة من خالل األسئلة اآلتية :خامسالسؤال ال
  ) نص كتابي ( العقيدة المسيحية : دراسة حالة

الــّنّص الــديني هــو نــّص مــن الكتــاب المقــدس غيــر وارد فــي كتــاب الطالــب ولكنــه يتفــق مــع الــّنّص أو النصــوص الــواردة فــي الكتــاب {
  .}المذكور حول الموضوع المطلوب اإلجابة عنه في السؤال األول من السؤال الخامس

١- ......................"      "............  
  من مستوى التطبيق. (بحسب اإليمان المسيحي "ــ"وبين " ــ"استخلص وجه التشابه أو االختالف بين( 
  )درجة٢٠(                                      في حياتي ؟ (  ) أو القديس" ـــ"قول السيد المسيح أتمثلكيف  -أو
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  .)أو النص السابق( السابقةضع عنوانًا مناسبًا لآلية  -أو    
  في حياتي الروحية أو اإليمانية؟  " ـــ" كيف أعيش -أو      

  

  /درجة ٦٠/                                                           :األسئلة اآلتيةمن  ينسؤالأجب عن :دسالسؤال السا
  عقيدة المسيحية ال: دراسة حالة-١

 درجة ٣٠)(من مستوى التطبيق.(بحسب اإليمان المسيحي "ـ"وبين " ـ"وجه التشابه أو االختالف بين  استخلص( 
  في حياتي ؟(  ) أو القديس " ـــ"كيف أتمثل قول السيد المسيح -أو

  ).أو النص السابق(ضع عنوانًا مناسبًا لآلية السابقة  -أو    
  في حياتي الروحية أو اإليمانية؟  " ـــ"كيف أعيش  -أو      

  

  )أخالقية ( الحياة في المسيح : دراسة حالة  - ٢
 \ درجة ٣٠()ركيبمن مستوى الت(ولماذا؟ ؟وطريقة حياتيتغيير سلوكيأإلى  "ــ"دفعني تعاليم السيد المسيح تهل( 

  )تحدد عدد االقتراحات( .في ضوء اإليمان المسيحي "ـــــــ"اقترح حلوًال لظاهرة  - أو
  .  بحسب اإليمان المسيحيأدعو بها ـــــ إلى الحياة ) إعالن أو رسالة أو نشرة(ء ىنشأ- أو

 

  )درجة٣٠)                                (تقويممن مستوى ال() محبة اآلخرين(أديان ومعتقدات : دراسة حالة- ٣
 اإليمان المسيحي؟في برأيك، ، ماذا يعني هذا القول "ـــــــ" - ٥

  .في اإليمان المسيحي" ـــــــ"في تحقيق" ـــــــ") دور أو أثر أو تأثير(بّين  - أو
  ؟، بحسب اإليمان المسيحي في حياة المؤمنين أو الكنيسة أو المجتمع "ـــــــ"ما قيمة - أو

 .ولماذا؟ ؟ ــــــما رأيك كمؤمنفي  - أو    

  
 انتهت األسئلة

 
 
 


