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َياَسُة ُه ُيولَُد لََنا َولٌَد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الر�   "��َن�
َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا،

                          ُمِشيًرا، ِإلًها َقِديًرا،                          
��َِم." ا، َرِئيَس الس� َأًبا َأَبِدي�

اشعياء ٩ : ٦
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١٢ دقائقالمّدة

  ان يحفظ الولد ا��ية ويتذّكر ان يسوع هو الملك و المخّلص الذي ولد لكي يخّلصنا منالهدف
الخطية

  الكتاب المقدس، حاسوب، عارض ضوئي،المواد المطلوبة

الديناميكيالتطبيقيالمتعاوننمط التعّلم التحليلي

               شاشة، وسيلة إيضاح ا��ية على الّشاشة، كرات لتزيين الّشجرة، شجرتين، علبتين، ��صق



 والدة يسوع  

قّدم   ا��ية :

  اشرح   وطّبق :

آية   الحفظ

دعونا نرّنم سوّيًا ترنيمة "يسوع ملك الملوك" (موجودة في المواد ا��ضافّية من المنهاج). أحيانًا يكون الملوك 
في هذا العالم صالحين وأحيانًا غير صالحين. لكن يسوع الملك الذي هو أيضًا ملك الملوك له صفات رائعة 

وكاملة هذا ما تتكّلم عنه آيتنا اليوم.

 ُتعلمنا هذه ا��ية و هي نبوة الّنبي إشعياء منذ زمان بعيد بأن يسوع هو الولد الذي سوف يولد من مريم العذراء و
سيكون هو المخلص لشعبه وللعالم أجمع.

تكون الّرياسة على كتفه: أي أّنه هو سيكون الملك على الكّل.
 وسيكون لديه الكثير من الصفات مثل عجيب و مشير. أي أن طرقه ستكون مختلفة عن طرق كل الناس و

 سيكون خّ��قًا جدًا. كما أنه سيكون الهًا قويًا قادرًا على كل شيء، و أبًا سيرعى شعبه، يهتم بهم ويحبهم .
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ع ا��و��د على إحضاره أيًضا. س، وشج� � أحضر كتابك المقد�
��ً، ثم اطلب من أحد ا��و��د أن يقرأها بصوت واضح ومسموع. � اقرأ ا��ية أو�

اقرأ   ا��ية   من   الكتاب   المقدس : 

   كرر   ا��ية   عّدة   مرات   مع   ا��و��د. 
عّلم ا��ية من خ��ل استعمال العارض الضوئي. كّرر ا��ية عدة مرات مع ا��و��د حّتى يتم حفظها.

 بعد أن يتم حفظ ا��ية، احضر العلبتين و الكرات لتزيين الّشجرتين. الصق كلمات ا��ية على الكرات. اقسم
ا��و��د إلى فريقين.

 دع كل فريق يقوم بوضع ا��ية على الشجرة بالّترتيب الّصحيح و الفريق الذي ينتهي من التزيين او��ً
وبالّترتيب الّصحيح يفوز.

 


