
 املواقف  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 واحدة لكّل سؤال) (نقطة’’ خطأ‘‘أو ’’ صحّ ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  عالمةَضع 
 املواقف هي نفسها املشاعر. _____ .1
املواقف اليت اعتمدها يسوع هي املواقف األمثل اليت ميكنك اعتمادها إذا أردت أن  _____ .2

 تصبح مؤمًنا �جًحا.
 ال يعتمد الناس املواقف إالَّ عندما يكونون مستائني من أمر ما. _____ .3
 .إذا كنت أعلم أّينِ على حقاه، إالَّ ، جيب أن أصغي ابنتبعندما يقوم أحدهم بتقوميي _____ .4
حىتَّ إذا كنت  ما ارتكب خطأ ما، جيب عليك تقوميهإذا كنت تعرف أنَّ شخًصا  _____ .5

 جزًءا من املشكلة.
 املوقف هو طريقة تفكريك حيال أمر ما. _____ .6
ميكن ألحالم اليقظة أن تكون طريقة فعَّالة العتماد مواقف تتماشى مع مبادئ  _____ .7

 الكتاب املقدَّس.
 يعتمد شخص ما موقًفا سيًِّئا، فعادًة يكون هذا خطأ شخص ما.عندما  _____ .8
ملواقف اإلنسان أتثري ضئيل على أنشطته اليوميَّة وعلى كيفيَّة تفاعله مع األوضاع اليت  _____ .9

 يواجهها يف حياته.
 ال ميكن لإلنسان أن يفعل أّي شيء ليغريِّ املواقف اليت تعلَّمها يف سّن الطفولة. ____ .10
 ظهر مواقفه إال من خالل كالمه.ال ميكن لإلنسان أن يُ  ____ .11
ك، فأوَّل أمر جيب عليك القيام به هو أن تطلب منه عندما يبدأ شخص ما بتقومي ____ .12

 اإلصغاء إىل وجهة نظرك.
 .قيام أحدهم بتقوميك من األفضل جدًّا أن تغضب بدًال من أن حتزن لدى ____ .13
 ابلطريقة اخلطأ، جيب أن تكشف له خطأه على الفور. يقوم أحدهم بتقوميكعندما  ____ .14
شخص ما، جيب أن تطلعه على اخلطأ الذي ارتكبه ابلقول  رَّة تقوم بتقومييف كلِّ م ____ .15

 أو الفعل.
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 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

  يقوم أحدهم بتقوميكما هي املنافع الثالث العتمادك موقًفا كتابيًّا عندما  .1
 نقاط لكّل جزء). 3نقاط،  9(
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

 نقاط) 4ما هو املوقف؟ ( .2
  
  
  

 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 6كيف يعربِّ اإلنسان عن مواقفه؟ اذكر ثالث طرق ( .3
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

؟ اذكر األفكار اخلمسة بك اعتماده عندما يقوم أحدهم بتقوميكما هو املوقف الكتاّيب الذي جيدر  .4
 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 10(.اليت تشكِّل املوقف الكتاّيب الذي مت وصفه يف هذا الدرس

  _______________________________________________________  .أ
  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث
  _______________________________________________________  .ج

شخص ما؟ اذكر األفكار  بك اعتماده عندما تقوم بتقوميما هو املوقف الكتاّيب الذي جيدر  .5
 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 8األربعة اليت تشكلِّ املوقف الكتاّيب الذي ّمت وصفه يف هذا الدرس.(

  _______________________________________________________  .أ
  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان 3  

 ث مراحل ميكن اتِّباعها لدى تقوميمن ثال عمليَّة مؤلّفة 17-15: 18يتضمَّن إجنيل مىتَّ  .6
ر ما جيدر بك فعله يف كّل خطوة إذا كنت تقوم بتقومي  املؤمن الذي يرتكب خطأ ما. فسِّ

 نقاط لكّل خطوة) 4نقطة،  12( ما.  شخص
 _______________________________________________________  .أ

 ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  .ب
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 _______________________________________________________  .ت

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 نقاط لكّل آية) 6نقطة،  12دوِّن آ�ت احلفظ أد�ه. ( .7
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 دراسة حالة
فخرجت  ، زميلتها يف الصّف، أهانتها أمام أصدقائها خالل حصَّة التاريخ.’’سعاد‘‘غاضبة ألنَّ ’’ سهام‘‘
َمن تظّنني ’’: ‘‘سهام‘‘وملَّا خرجت هذه األخرية، قالت هلا ’’. سعاد‘‘من الصّف ابنتظار خروج ’’ سهام‘‘

يف طريقها ’’ سهام‘‘ومضت ’’ نفسك حىتَّ تنعيت أبناء عرقي ابلعبيد اجلهَّال؟ وأنت لست سوى حثالة بيضاء!
 .وصديقاهتا يسخرن منها’’ سعاد‘‘غاضبة فيما راحت 

’’ سهام‘‘كما أّنك رأيت رّد فعل ’’.  سعاد‘‘ت حاضرًا يف الصّف خالل حصَّة التاريخ ومسعت ما قالته أنت كن
ما مؤمنَتني  .وغضبها بعد احلصَّة، مع العلم أنَّ االثنَتني حتضران اجتماعات الصالة يف كنيستك وتقوالن إ�َّ

 ها.حماوًال تقومي’’ سعاد‘‘تحدَّث مع قرَّرت أن ت .1
 ؟ (نقطتان)’’سعاد‘‘اخلطأ الذي ارتكبته برأيك، ما هو  .أ

  
  

’’ سعاد‘‘اآلخرين، ماذا جيب أن تقول ل تقومياستناًدا إىل ما تعلَّمته هذا األسبوع بشأن  .ب
 نقاط)؟ 10(
  
  
  
  
  
  

 ها.حماوًال تقومي’’ سهام‘‘تكلَّم مع أنت قرَّرت أيًضا أن ت .2
 ؟ (نقطتان)’’سهام‘‘اخلطأ الذي ارتكبته  هوبرأيك، ما  .أ

  
  

اآلخرين، ماذا جيب أن تقول  تعلَّمته هذا األسبوع بشأن تقومي استناًدا إىل ما .ب
 نقاط) 10؟ (’’سهام‘‘ل
  
  
  
  




