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  2019لعام  

  

 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعليم 

 اإلدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات
 ساعتان ونصف: ـان مدة االمتح 

 08/2019 /03 السبتاليوم والتاريخ :
 ( عالمة 100مجموع العالمات )

  State of Palestine                             ن الرحيمـم هللا الرحمـــبس

Ministry of Education 

  D. G. of Assessment, Evaluation & Examinations 

     جميع الفروع ما عدا الفرع الشرعي الفرع:
  التربية المسيحيةالمبحث: 

 ____الورقة: 
    

 مالحظة : عدد أسئلة الورقة )ستة( أسئلة، أجب عن )خمسة( منها فقط
 

 

 (عالمة30السؤال األول: )
في ( ×)إشارة  رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع اختر( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، 20يتكون هذا السؤال من )

 المكان المخصص في دفتر اإلجابة:
 كي:أوحى هللا بذاته ل -1

 د( لبناء الشعوب    ج( يظهر ضعف اإلنسان      ب( يظهر محبته للبشر   أ( يظهر قوته وجبروته       
 :نجد فيه كل ما قاله هللا وعمله لخالص البشرية قبل مجيء المسيح هو الذي...........  -2

 د( تاريخ الخالص      ليد المقدسج( التق                  ب( العهد القديم            أ( العهد الجديد       
 :ون الكنيسة والحفاظ على اإليمان المسيحيؤ هو اجتماع أساقفة الكنيسة في العالم لمعالجة ش...........  -3

 د( مجمع تالميذ ورسل المسيح              ج( الكرازة الرسولية         ب( التقليد المقدس            أ( المجمع المسكوني      
 :نقل الرسل لتعاليم السيد المسيح بأمانة يسمى -4

  د( الكرازة الرسولية             ج( القانون الكنسي         ب( التقليد المقدس    أ( الكتاب المقدس      
  :ُعقد مجمع نيقية للرّد على هرطقة آريوس حول -5

 د( المعمودية المقدسة               سيحج( ألوهية الم         ب( قيامة المسيح    أ( صلب المسيح       
 ِبـ :دعت إليصابات مريم العذراء  -6

 د( أم المعّزي               ج( الشفيعة                  ب( البتول                    أ( أم رّبي      
 :السيد المسيح -7

 د( مثل المالئكة     مخلوق  ج( مولود غير      ب( مخلوق أعلى من البشر   ومخلوق أ( مولود      
  :معناه أن المسيح قدم حياته لخالص البشرية...........  -8

 د( سّر الفداء      ج( سّر المعمودية                 ب( سّر التقوى           أ( سّر التجّسد     
 :حّل الروح القدس على التالميذ في -9

  د( العيزرية                    ج( بيت لحم                 ب( القدس                  أ( الناصرة     
 ُيطلق على كنيسة القدس لقب:  -10

 د( مهد المسيح               ج( أم الكنائس                 ب( قبلة المسيحيين        أ( أولى الكنائس     
 (2يتبع صفحة )                                                            الحظ الصفحة التالية                                        

 يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا  ول: القسم األ 
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 :بـحسب تعاليم السيد المسيح الصالة المقبولة هي الصالة المقرونة  -11

 د( التوبة                   ج( الصدقة            ب( حّب الظهور                أ( الكبرياء       

 ..." لمسيح: "طوبى للحزانى، فإنهمقال السيد ا -12

 د( يعاينون هللا         ج( أبناء هللا ُيدعون                             ب( ُيَعّزون         أ( يرثون األرض      

 :تنبع كرامة اإلنسان في المسيحية من كونه -13

ا في الكنيسة        د( مخلوق بال خطيئة           ج( مخلوق عقالنيّ         ب( مخلوًقا على صورة هللا ومثاله       أ( معمدًّ

 .هي الرجوع إلى هللا والندامة على الخطيئة...........  -14

 د( التوبة               ج( المغفرة                              ب( الصالة               أ( الصدقة       

    أعطى هللا موسى الوصايا العشر على جبل: -15

 د( نيبو               ج( جرزيم                     ب( سيناء )حوريب(                 أ( الزيتون       

 :من مقّوماتها المساواة في الحقوق والواجبات على مستوى األفراد والجماعات -16

 د( المصالحة البشرية      ة المجتمعيةج( التنمي            ب( العدالة االقتصادية       أ( العدالة االجتماعية      

 كرامة المرأة تأتيها من  -17

 د( هللا                      ج( المرأة                     ب( المجتمع        أ( الرجل      

 هو الوسيلة التي من خاللها يتالقى فئتان من أجل تفاهم أكثر فيما بينهم: ...........  -18

 د( الحوار                ج( السالم                             ب( الجدل               رانأ( الغف      

  :تعني تجاوز االنتماء الضيق )الطائفة أو القبيلة أو الدين( إلى االنتماء األوسع )الوطن والمصلحة المشتركة(.........  -19

 د( االنتخابات                ج( صنع السالم                    ب( العدالة      أ( االنتماء والمواطنة       

  هو: الوجود المسيحي الفلسطيني على أرض فلسطين -20

 د( مؤقت                ج( طارئ                     ب( متأصل                       أ( صدفة      

 
 
 
 

 (3يتبع صفحة )                                                                       الحظ الصفحة التالية                             
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 عالمة( 20) السؤال الثاني: 

 عالمات(  3)                                                                                            أكمل اآليات اآلتية: -1

 (16-14:3تيموثاوس  2)...  أ(  فأنت منذ طفولتك

 (3-1:1)مزمور  ... ب( هنيئ ا لمن

 عالمات(   6)                                                                                                  عّرف اآلتي:  -2

 أ( التجّسد 

 ب( األسرار المقدسة 

 ج( الكنيسة

 عالمات(  4)                                                                                 .ار الكنيسة بأقسامهار عّدد أس -3

 عالمات( 7)                                                                    .اشرح عن مراحل تاريخ الخالص بالتسلسل -4

 
 ة(معال 20) :السؤال الثالث 

 عالمات(  3)                                                                                        ما هو الكتاب المقدس؟ -1

 (اتعالم 3)                                          : "الكتاب المقدس كتاب إلهي مدّون بطرق بشرية" د ِبـوضح المقصو  -2

 عالمات(  3)                                      لكنيسة عن اتحاد الطبيعتين اإللهية والبشرية في المسيح؟ يم اما هو تعل -3

 عالمات( 5)                                                                       لقيامة المسيح معاٍن كثيرة. تكّلم عنها.  -4

 عالمات( 6)                                                      ؟عقيدة الثالوث األقدستفسير كيف عملت الكنيسة على  -5

 
 عالمة( 20) السؤال الرابع:  

 عالمات(  4)                                                                        .تكّلم عن النتائج الروحّية لسّر التوبة -1

 عالمات(  3)                                                    ن األمور التي ُتنتهك بها قدسية الحياة. ثالثة م تكّلم عن -2

 عالمات(  3)                                                                                       .ما هي ركائز المواطنة -3

 عالمات(  4)                                                    يكون الحوار حقيقيًّا؟ توفرها كي ما هي شروط التي يجب -4

 عالمات(  6)                                                       .تكّلم عن الحضور المسيحي في فلسطين عبر التاريخ -5

 

 (4يتبع صفحة )                                                                 الحظ الصفحة التالية                        
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 (اتعالم 10 ) :السؤال الخامس  
 عالمات( 3)                                                           .فّسر اآلية: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل" -1

 عالمات(  3)                                                       م في فلسطين اليوم؟ لعدل والساللالكنيسة  كيف تشهد -2

 عالمات(  4)                     هل هناك تمييز عنصري في المسيحية، بين رجل أبيض مثال  وآخر أسود؟ وضح إجابتك. -3

 
 (اتعالم 10) :السؤال السادس

 عالمات( 3)                                     .تكّلم عنها –فلسطين بأموٍر عّدة ي حي اإلسالمي فيمتاز الحوار المسي -1

 عالمات( 3)                                         ؟ماهو دور الكنيسة في فلسطين اليوم في مجال العدالة االجتماعية -2

 عالمات(  4)                                                            .وّضح دور المسيحيين العرب في التاريخ العربي -3

 
 

 انتهت األسئلة
 
 

 فقط. حدهماأوعلى المشترك أن يجيب عن القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين 
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