سلم تصحيح مادة التربية المسيحية
لشهادة الدراسة الثانوية  (:العلمي ـــ األدبي )
الدورة األولى  /عام 4102م
الدرجة :مئتان

السؤال األول  21( :درجات)
انقل العبارات اآلتية إلى ورقة اإلجابة واكتب كلمة(صحيحة) أمام العبارات الصحيحة أو(مغلوطة) أمام العبارات المغلوطة:
 -3صحيحة
 - 1مغلوطة
 - 2مغلوطة

 -2صحيحة

 /لكل إجابة صحيحة  01درجات /
مالحظة :يخسر الطالب درجة السؤال إذا كتب االحتمالين معا إلجابة واحدة .وإذا لم يربط اإلجابة برقم السؤال.
السؤال الثاني  31( :درجات)
صوب إحدى الكلمين أو الجملتين الموضوع تحتهما خط ثم انقل العبارة المصححة كاملة إلى ورقة اإلجابة:
( 01درجات)
 .0عّلم السيد المسيح المؤمنين أن الوصية األولى والعظمى هي" محبة القريب".
 علّم السيد المسيح المؤمنين أن الوصية األولى والعظمى هي" محبة هللا ".أو أحبب الربّ إلهك ..أو محبة اآلب
السماوي .أو محبة الرب .أو عبادة هللا الواحد.
 علّم السيد المسيح المؤمنين أن الوصية الثانية والعظمى هي" محبة القريب ".أو محبة اآلخر.
( 01درجات)
 .4تعد البشارة المسيحية نظاما دنيويا بقدر ما يوجه اإلنسان حياته بروح اإلنجيل المقدس.
 تعد البشارة المسيحية نظاما دنيويا بقدر ما يوجه اإلنسان حياته بعيدا عن روح اإلنجيل المقدس .أو بالقوانين
واألنظمة المدنية.
 تعد البشارة المسيحية رسالة تحرر من العالم الدنيوي بقدر ما يوجه اإلنسان حياته بروح اإلنجيل المقدس نحو
الملكوت السماوي  .أو دعوة إلهية للتحرر نحو الملكوت السماوي .أو طريق الخالص أو التحرر..
( 01درجات)
 .3االختيار الناقص أخالقيا يقود اإلنسان إلى القيام بأعمال توافق شريعة الضمير في قلبه.
 االختيار الناقص أخالقيا يقود اإلنسان إلى القيام بأعمال تخالف شريعة الضمير في قلبه .أو تعاكس .أو تبتعد عن..
 االختيار الكامل أخالقيا  .أو الفاضل .أو الصحيح .أو اإليجابي أو الصائب يقود اإلنسان إلى القيام بأعمال توافق
شريعة الضمير في قلبه.
مالحظة : -
 ينال الطالب  / 01 /درجات إذا صوب العبارة الخاطئة واكتمل معنى العبارة بما يتوافق مع اإليمان المسيحي .
 ينال الطالب  / 3 /درجات إذا صوب العبارة الخاطئة بأداة نفي ) ال -ليس -دون -عدم( ...
السؤال الثالث :أجب عن كل من األسئلة اآلتية بإجابة محددة وقصيرة ثم انقلها إلى ورقة اإلجابة 41( :درجة)
( 01درجات)
 .0وازن بين من يعيش في الشريعة والناموس ومن يقبل التبني في اإليمان المسيحي
ومن يقبل التبني في اإليمان المسيحي
من يعيش في الشريعة والناموس
يقبل المؤمن محبة اآلب السماوي كابن له  5 /درجات/
ُتفرض الشريعة والناموس على المؤمن بها بالقوة وهي
 5 /درجات /أو يقتدي بأعمال هللا بملء حريته.
محدودة في أنظمتها وقوانينها
أو يهدد بالعقاب إذا خالفها.
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) 10درجات(

 .4كيف تتجلى أخالق المؤمن في سلوكه المسيحي وسط العالم بنعمة الروح القدس؟
 تتجلى أخالق المؤمن في سلوكه المسيحي وسط العالم بنعمة الروح القدس عندما:
 في كل مرة يقرر فيها اإلنسان القيام بعمل معين ،فإنه:
 يسعى لتجسيد نعمة الروح القدس العاملة فيه من خالل أفعاله ومن خالل ثمار هذه األفعال .مثال في الصالة
(  5درجات )
الربية " :اغفر لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا " متى ٢١: ٦
أو أن يحمل لآلخرين مشاعر يسوع نفسها .مثال كما يغفر لنا يسوع يغفر المؤمن للذين يخطؤون معه.
 إن السلوك المدفوع بنعمة الروح القدس يشرك المسيحي في الخالص :الذي تم نهائيا في المسيح(  5درجات )
أو الذي يتحقق اليوم بواسطة المؤمن نفسه من خالل مسؤولية الشهادة الواقعية للمحبة.
) 10درجات (

 .3ما موقف الكنيسة من الحضارات المحيطة بها في القرن الرابع الميالدي؟
 موقف الكنيسة من الحضارات المحيطة بها في القرن الرابع الميالدي هو:
 انفتاح آباء الكنيسة على الحضارات على ما يتفق مع تفسيرهم للبشرى السارة اإلنجيل المقدس
 تصدي آباء الكنيسة بجرأة لعبادات الحضارة الوثنية

(  5درجات )
(  5درجات )

السؤال الرابع :اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتي ثم انقله إلى ورقة اإلجابة:
 .٢أ أو )إهمال ذوي االحتياجات الخاصة ( .
 .4د أو )يجمع بين عبادة هللا والمال ( .

( 41درجة )
) 10درجات (
) 10درجات (

مالحظة:-يخسر الطالب درجة السؤال:
إذا كان الحرف صحيحا والجملة مغلوطة.
إذا كان الحرف مغلوطا والجملة صحيحة.
وجود احتمالين إلجابة واحدة.
( 41درجة )
السؤال الخامس :أجب عن السؤال اآلتي :
ُ
ا
ُ
سد ُيا ،وفيه تبلغونَ
سوع ال َمسيح كما قبل ُتموهُ.. ،ففي ال َمسيح َيحل ملْ ُء األلوه َّية كله ُحلوال َج َ
الرب َي َ
"فاَسلُكوا في َّ
هو ْ
سلطة" (كولوسي ) ٢1 – ٦ : ١
ئاسة روحان َّية و ُ
س كل ر َ
رأ ُ
ال َكمال َ َ .
وضح كيف يلبي المؤمن الدعوة اإللهية في سعيه لبلوغ الكمال اإللهي في اإليمان المسيحي.
 يلبي المؤمن الدعوة اإللهية في سعيه لبلوغ الكمال اإللهي في اإليمان المسيحي من خالل:
 سعيه لالتحاد باآلب السماوي كي يحظى بملكوته.
 الجهاد الروحي الشخصي لبلوغ ملء قامة المسيح بنعمة الروح القدس بالتعب والسهر والصالة.
 ينمو بالنعمة اإللهية وليصبح على صورة هللا.
(يكتفى بذكر بندين لكل منهما  01درجات )
( 01درجة )
السؤال السادس :أجب عن سؤالين من األسئلة اآلتية:
يصر ،وإلى هللا ما هلل ! " ( لوقا  31( ) 45 : 41درجة )
قيصر ما لل َق َ
سوع:ادَ فعوا اإذا إلى الَ َ
 ".１فقال َ َي ُ
 حدد مسؤولية المواطن المؤمن تجاه السلطة الزمنية باإليمان المسيحي.
تتحدد مسؤولية المواطن المؤمن الفاعلة تجاه السلطة الزمنية باإليمان المسيحي من خالل:
ُّلطة ،فال س َ
خض َع ألصحاب الس َ
ُلط َة إالّ
أ -الخضوع للسلطة أو الطاعة أو االحترام أو اآلية" :على كل إنسان أن َي َ
هو الذي أقا َمها " (رومية ) ٢ : ٢1
من عند هللا ،والسُّلط ُة القائ َم ُة َ
عين في َتفضيل َ
فعة غيركم " (فيليبي )4-1 : ١
رين ال إلى َم َنف َعت ُكمَ ،بل إلى َم َن َ
رين على أنفُس ُكم ،ناظ َ
اآلخ َ
أو" مُتواض َ
ب -اإلسهام اإليجابي بالشهادة إليمانهم لوطنهم ومجتمعهم.
ت -المشاركة الفعالة في المؤسسات الدستورية أو الحياة العامة أو الحياة االقتصادية أو السلطة السياسية لما هو
خير المجتمع أو لتحقيق العدالة والتضامن والحرية.
ث -ممارسة المواطنة من خالل تأدية الواجبات للسلطة أو الوطن مثل :دفع الضرائب والمستحقات المالية ،حماية
الممتلكات العامة ،الخ.. .
ج -ممارسة المواطنة في الحقوق من خالل التعلم ،العمل ،االنتخاب ،إبداء الرأي الخ.. .
( يكتفى بذكر ثالثة بنود لكل منها  01درجات )
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 ( .4تنهى الوصية الخامسة" ال تقتل " عن القتل وتدمير الحياة البشرية ،وتطلب السالم بين البشر والجماعات
والشعوب والدول ،وهذه الوصية تهدف إلى صيانة وتعزيز العيش معا ا بسالم بين جميع الناس) "من تعاليم الكنيسة"
( 31درجة)
 اقترح ثالثة سبل يتبعها أبناء هللا بحسب اإليمان المسيحي في إحالل السالم في العالم .
 .٢السعي لتجنب الحرب أو البحث عن الحلول السلمية أو تجنب الشر والعنف أو منع تدمير الحياة البشرية.
 .١تطبيق الوصية الخامسة " ال تقتل" (متى ) ١٢ : 5
 .1أوافق الكنيسة في دعوتها كل مواطن وكل حاكم ،بسبب الخراب الناتج من كل حرب :أن يسعى لتجنب
الحروب.
 .4ما دام خطر الحرب قائما ،فال يمكن إنكار ما للحكومات من حق مشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها،
بعد استنفاد جميع إمكانات الحل السلميّ .
 .5مشاركة كل مواطن مؤمن في الدفاع عن الوطن.
 .٦السعي للتغلب على الخطيئة التي تدفع اإلنسان للشر أو العنف أو الحرب ،بالمحبة بين الناس والشعوب
ماحهُم َمناج َل .فال
كثيرين ،ف َي
بين األ ُ َمم ويقضي لشعوب
ُيوفهُم سُككا ور َ
صنعون س َ
َ
َ
والعالم ،أو"الرّ بُّ يح ُك ُم َ
َّ
الحرب من َبع ُد" ( أشعيا ) 4 : ١
مون
َ
تر َف ُع أُمَّة على أُمَّة سيفا وال ي َت َعل َ
( يكتفى بذكر ثالثة اقتراحات لكل منها  01درجات )
( .3لقد استغل اإلنسان الطبيعة وأمعن في تدميرها جاعالا منها مجرد مادة لالستعمال في حين أن هللا خالق
السموات واألرض ،وفر لإلنسان الخيرات التي تؤمن له حياة كريمة إلى دهر الداهرين ) "من تعاليم الكنيسة"
 ما رأيك كمؤمن بموقف الكنيسة في سعيها إلى توفير الخير العام لكل الناس وفي كل حين؟ ولماذا؟
 .0أوافق موقف الكنيسة في سعيها إلى توفير الخير العام لكل الناس وفي كل حين
 .١ألن الكنيسة :اعتنت تاريخيا بتأكيد مبدأ الخير العام ووجوب تحقيقه وذلك من خالل:
 السماح ألكبر عدد من البشر بالوصول إلى الخيرات المتاحة.
 تأمين االستثمارات بشكل متوازن بين قطاعات اإلنتاج المختلفة.
 التصدي ألشكال التمييز بين شرائح المجتمع المختلفة ،وتنمية المساواة بين أفراده من خالل عدالة التوزيع بين
 أفراد المجتمع وبين مختلف بلدان العالم.
 تفكير األجيال الحاضرة في األجيال القادمة ،والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
(يكتفى بذكر بندين لكل منهما  01درجات )
مالحظة:

ُيقبل أي جواب شخصي يتضمن ما يتوافق مع المفهوم المطلوب ويعالج بسياق اإليمان المسيحي.
إذا أجاب الطالب على األسئلة الثالثة من السؤال السادس  ،يصحح السؤالين األول والثاني فقط أيا ا كانت درجتهما ويهمل
الجواب الثالث.

انتهى السلم
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حلب – الجميلية – مفرق تهامة للكمبيوتر شارع شكيب أرسالن مقابل كفي هاوس نت
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