
 

 4102/4102العام الدراسي    -االمتحان النصفي          

 الثالث الثانوي العلمي  - التربية المسيحيةمادة                                                         
      

 درجة( 41األول: أتمي الفراغ بالكلمة المناسبة:) السؤال     

 فضيلة المحبة بها نحب .............. فوق كل شيء ونحب ...............كأنفسنا. -1        

 قال يسوع: كونوا كاملين كما أن ................. .............. كامل. -2    

 .............. لنا ونرفض ما هو ........... لنا. نستفيد من العولمة مما هو -3    

 درجة/01/ ضعي صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية :  السؤال الثاني :   

 الكنيسة ترفض العولمة ألنها تلغي قيمنا الروحية والثقافية واألخالقية. -1   

 قراءة اإلنجيل تجعلنا نسهم في ازدهار الحضارة و اإلبداع. -2   

 الشريعة والضمير يلتقيان في المحبة. -3   

 درجة/21السؤال الثالث:   أجيبي عن األسئلة اآلتية: /   

 عددي ثمار الروح القدس.  -1   

 قارني بين األخالق والضمير. -2   

 كيف يمكن للمسيحي أن يكون نورًا يشع في أرجاء وطنه ومجتمعه. -3   

 مفهومها المعاصر من حيث النشر.قارني بين البشرى السارة والعولمة ب -4   

 درجة/01السؤال الرابع:   /   

 :كل اإلجابات صحيحة ما عدا*  -*   

 على المؤمن الصوم و الصالة حسب تعليمات الكنيسة.  -1   

 المؤمن يعمل كل صالح وليس عنده محبة.  -2   

 المؤمن يلتزم كل خير تجاه اهلل والقريب. -3   

 سي العريان واجب المؤمن.إطعام الجياع وك -4   

 * كل العبارات خاطئة ما عدا: -*   

 كل عمل صالح يوافق الضمير .  -1   

 كل حرية توافق شهوات الجسد توافق الضمير. -2   

 عمل الصدقات أمام الناس توافق الضمير. -3   

 كل عمل بدون محبة فارغ يوافق الضمير. -4   

 درجة /41السؤال الخامس: النص الديني : /   

 قال القديس بولس إلى أهل كولوسي:     
 اتصفتم بالقديم بالزنى والفجور والشهوة و هي عبادة وثن وهذه حالكم فيما مضى.     
 أما اآلن تخلصوا من كل هذا واخلعوا اإلنسان القديم والبسوا اإلنسان الجديد.    
 من هو اإلنسان القديم؟ -1   

 ، وكيف يتم هذا؟ من هو اإلنسان الجديد -2   

 درجة/ 01السؤال السادس: أجيبي عن سؤالين من األسئلة اآلتية /   

 ما هي موعظة يسوع على الجبل؟ -1   

 ما دور اإلمبراطور قسطنطين األول في خدمة  اإليمان المسيحي؟ -2   

 عددي الفضائل اإللهية ، وما هي أعظمها؟ -3   

 انتهت األسئلة

 

:االسم  

411الدرجة:     

 المدة: ساعة


