
الهدف: �أن يعرف �لولد �أن �أعظم وعد للخال�ص حتقق بالقيامة و�أن هذه لي�ست جمرد حكاية، 

وي�سعر بقيمة هذ� �لعمل لأجله �سخ�سياً، ويعي�ص بافتخار يف هذه �لقيامة.

الن�ص الكتابي 

متى �إ�سحاح )27، 28(.

مرق�ص �إ�سحاح )15، 16(.

لوقا �إ�سحاح )23، 24(.

يوحنا �إ�سحاح )19، 20، 21(.

الفكرة الرئي�سّية: ي�سوع مات وقام لِيعطيني حياة، �سوف �أعي�ص مفتخر�ً فيه د�ئماً.

اآية احلفظ: »لي�ص هو ههنا لأنه قام كما قال« متى 6:28.

لقد قام!! 
اأفتخر! �سَ
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�غتنم فر�سة جميء �لأولد مبكر�َ و�سع لهم بطاقات �لأ�سماء مرحباَ بهم. •

حتّدث مع �لأولد يف �لبد�ية، و��ساأل عنهم وماذ� فعلو� يف �لأ�سبوع �ملا�سي. �إذ� يوجد �سخ�ص  •

جديد رحبو� به �أمام كل رفاقه و�طلب من �لأولد �أن يتعرفو� عليه يف �آخر �لربنامج. 

مرحباً، كيف �أحو�لكم يا �أ�سحاب؟ �أنا �سعيد �أن �أكون معكم �ليوم. �ليوم �سوف يكون مميز كثري�ً، 

�سوف نحكي ق�سة ونعمل �أ�سياء جميلة جد�ً.

عنو�ن �ليوم لقد قام!! �ساأفتخر . �سنتعلم �لكثري عن هذ� �ملو�سوع، من �لذي قام؟ ومباذ� �أفتخر؟

دعونا نلعب لعبة مع بع�سنا البع�ص:

قم بقفل قب�سة يدك ويعليها لأعلى و�ساأل �لأولد ماذ� تعني هذه �حلركة بيدي؟ هذه �حلركة  •

تعني �ل�سمت عندما نفعلها يجب �أن ت�سمتو�، �لآن �سوف �أخف�ص يدي وعليكم �أن تقومو� 

جة. ببع�ص �ل�سّ

قم بخف�ص يدك و�طلب من �لأولد �أن يقومو� بال�سجيج، ثم �رفع يدك. على كل �لأولد  •

�ل�سمت و�ل�سكوت. 

كررها عدة مر�ت لي�سكت �لأولد، ثم �تركهم بهذ� �ل�سمت وقل لهم: دعونا نبد�أ �لربنامج و�أنتم  •

هكذ� �سامتون وعليكم �أي�ساً �أن تركزو� جيد�ً. 

ميكنك ��ستخد�م هذه �للعبة خالل �لربنامج لتهدئة �لأولد.

الرّتحيب

�سع �ستارة يف �لو�سط. •

علق بالونات يف �ملكان باألو�ن )�سفر�ء، بي�ساء، بنف�سجية(. •

علق �لديكور �مل�رشوح لحقاً على �ل�ستارة.  •

طريقة �سنع الديكور:

هو عبارة عن قرب م�سنوع من �لكرتون وهو يفتح ويغلق، ون�سنعه كالتايل:

نق�ص كرتونه على �سكل بي�سوي وغري منتظم تقريباً ليبدو كحجر كبري يو�سع على �لقرب،  •

 ن�سع كرتونة كبرية يف و�سط  �ل�ستارة كقرب وتكتب عليها �لآيَة: 

»لي�ص هو ههنا لأنه قام كما قال«متى 6:28

ن�سع فوقها �لكرتونه �ملق�سو�سة على �سكل حجر وتغطيها، نثبتها بحيث ميكن فتحها  •

وغلقها بدبو�ص �أو ل�سقها ح�سب �ملو�د �لمكانيات )ميكنك ��ستخد�مها �أي�ساً و�سيلة 

لتحفيظ �لآية(.

)زين حول �لقرب بالورود �إذ� �أردت(

الديكور

4
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خارج وداخل القرب

�ملو�د �ملطلوبة: �رشيط ل�سق �أو حبل..

طريقة التح�سري:

�ر�سم خطاً طويالً با�ستخد�م �حلبل �أو �ل�رشيط �لال�سق )�أو ��ستخدم خطاً 

وهمي(.

طريقة اللعب:

�أطلب من �لقائد �أن يقف على �جلانب �ليمن من �خلط. ثم �أطلب من �لولد �أن 

ي�سطفو� يف خط م�ستقيم �أمامه.

�جلانب �لأمين ميثل »د�خل �لقرب« و�جلانب �لأي�رش ميثل »خارج �لقرب«.

يجب على �لولد �أن يقفزو� من جانب �إىل �خلر عند �لطلب منهم. �أطلب منهم 

�أن يقفزو� �إىل د�خل �أو خارج �لقرب. يخرج �لولد من �للعبة �إذ� قفزو� �إىل �جلانب 

�خلاطئ.

موجود اأو غري موجود

�ملو�د �ملطلوبة: علبتني مت�سابهتني ، طابة �سغرية )ت�سع يف �لعلبة(.

طريقة اللعب:

ي�رشح �لقائد باأن تلك �لعلبتني متثل �لقرب. �لعلبة �لفارغة متثل �لقرب 

�لفارغ، و�لعلبة �لتي بد�خلها �لطابة متثل �لقرب �لذي فيه ج�سد 

ي�سوع.

يجب على �لقائد �أن يفتح و�حدة من �لعلبتني، ويجب على �لأولد �أن  •

ينتبهو�. )بدل �أماكنكم ب�رشعة وعدة مرة كي ي�سيع تركيز �لأولد على 

مكان �لطابة(.

�إذ� فتح �لعلبة �لفارغة على كل �لولد �لقفز •

�إذ� فتح �لعلبة �لتي يف د�خلها �لطابة يجب �أن يدعو� باأنهم نائمون •

�أي ولد ينام عند روؤية �لعلبة �لفارغة �أو ل يقفز عند روؤية �لعلبة �لتي يف  •

د�خلها �لطابة يخرج من �للعبة.

من �ملهم �أن يتجاوب �لأولد على �لفور عندما يرون، و�أي تردد �أو ت�سحيح  •

يعني �أنهم خرجو� من �للعبة.

�لفائز هو �آخر ولد يخرج من �للعبة. •

األعاب
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اأحجية:

 ،)UHU( ل�سق �سائل ،)ملو�د �ملطلوبة: ورق مقوى بعدد 5، �سور �لق�سة )�أو �سور من خيارك�

مق�ص.

طريقة التح�سري:

•  .ل�سق �ل�سور على �لورق �ملقوى. كل �سورة على ورقة�

ق�ص �لورق �ملقوى �إىل قطع �سغرية على �سكل �أحجية. •

طريقة اللعب:

•  .) �ق�سم �لولد �إىل 5 جمموعات )�أو �أقل �إذ� كان عدد �لولد لي�ص كبري

•  . أعط كل جمموعة و�حدة من �حلجيات �لتي ح�رشتها �سابقا�

•  .)أطلب منهم �أن يجمعوها. وحدد لهم وقتا )دقيقة و�حدة�

•  . ًيربح �لفريق �لذي يجمع �لأحجية �أول

مالحظة: �إذ� ق�س�ست �لورق �ملقوى �إىل قطع �سغرية جد� ، هذ� يجعل جمعها �أ�سعب  •

)�إنتبه لعمر �لولد يف �سفك(.
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ر�فع ر��سي مبحبة ي�سوع �لقدير

مني ب�سّدق للخطاة �أدي�ص حّبه كبري

كان موته بد�يل

عال�سليب هالغايل

بعّلي �سوتي �لعايل �لعايل

بحبه بحبه كتري

بحبه بحبه كتري

ر�فع ر��سي بقيامة ي�سوع من �لقرب

مني ب�سّدق؟ �أنا ب�سّدق، و�سايف حايل بفخر

 وعاي�ص حّدي
ّ
حي

بيدعمني، مني �أّدي؟

بعّلي �سوتي �لعايل �لعايل

مات وقام بن�رش

مات وقام بن�رش

ت�سبيح
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�ملو�د �ملطلوبة:

بينياتا )�سندوق على �سكل لعبة م�سنوع من �لورق �ملق ى وى بد�خله حلوى(، ع�سي من 

�لورق �ملقوى �أو �لبل�ستيك على عدد �لولد، ع�سبات �أعني.

طريقة �سنع بينياتا:

https://www.youtube.com/watch?v=YpDkb9xwfoA

الدر�ص:

�أح�رش بينياتا وعلىقها من �ل�سقف يف و�سط مكان �للعب، وزع �لع�سي على �لأولد و�أغلق 

عيونهم.

�طلب من �لأولد �أن ي�رشبوها حتى تخرج �حللوى من د�خلها ودعهم ياأكلونها.

�أخرب �لأولد باأن قبل �سلب ي�سوع �أخذه �حلر��ص ليجلد و�رشبوه بالع�سي مثل �لبينياتا هذه، 

لقد تعّذب ي�سوع كثري�، من �أجل �أن يخل�سنا. مل يكن يعلم هوؤلء �لأ�سخا�ص من هو ي�سوع 

وباأنه يحبهم جد�ً، لقد كانو� معمنّي متاما،ً عن �حلقيقة متاماً، مثلما كانت عيونكم مغلقة. 

لقد كانو� ي�ستهزوؤن به ومل يعلمو� �أنه مبوته وقيامته �سيكون لهم حياة و�ستاأتي بركات 

كثرية مثلما خرج �لكثري من �حللوى من �لبينياتا.

وكما رك�ص �لكثري منكم لأخذ �حللوى وتذوقتموها هكذ� �أي�سا، �لكثري من �لنا�ص ياأتون ب�سوق 

�إىل ي�سوع ليقبلو� هديته وتغيريه يف حياتهم. �لبع�ص منكم �سارك هذه �حللوى مع �أ�سدقائه، 

�أي�سا، �لكثري ممن يقبل بركات ي�سوع ويعرف عن موته وقيامته ل يبقيها فقط لنف�سه بل 

يذهب وي�سارك �لأخبار �ل�سارة مع �لآخرين! وهذ� ما علينا فعله �أن ن�سارك خال�ص وحمبة 

ي�سوع مع غرينا.

 خا�سة، �أنه هنالك �أ�سخا�ص ل يعلمون كم هم بحاجة خلال�ص وبركات ي�سوع فيبتعدون 

 عنها ول يريدون �أن ياأخذو� منها �سيئا، مثل �لأولد �لتي بقيت يف مكانها ومل تاأخذ 

ن�سيبها من �حللوى.

 �أي نوع تريد �أن تكون �أنت �ليوم؟ هل تريد �أن تقبل خال�ص وبركات ي�سوع؟ 

�أم �أنك تعتقد �أنك ل�ست بحاجة له وهذ� �لأمر ل يعنيك؟

در�س الإي�ساح
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الهدف: �أن يعرف �لولد �أن �أعظم وعد للخال�ص حتقق بالقيامة و�أن هذه لي�ست جمرد حكاية، 

وي�سعر بقيمة هذ� �لعمل لأجله �سخ�سياً، ويعي�ص بافتخار يف هذه �لقيامة.

الن�ص الكتابي:

متى �إ�سحاح )27 ،28( - مرق�ص �إ�سحاح )15، 16( - لوقا �إ�سحاح )23، 24( - يوحنا )19، 20، 

)21

الفكرة الرئي�سّية: ي�سوع مات وقام لِيعطيني حياة، �سوف �أعي�ص مفتخر�ً فيه د�ئماً.

اإ�رشح لالأولد حركات كل من الكلمات التالية:

ي�سوع - �إرفع يدك عايل و��رشخ »قام« •

�لقرب - �سع يديك على ر�أ�سك ثم �فتحهما قائالً »فارغ« •

�حلر��ص - قف وكاأنك حر�ص حامل حربة  �سارخاً »حا�رش« •

يجب على �لأولد �أن يفعلو� تلك �حلركات كلما تتكرر هذه �لكلمات �لثالثة )ي�سوع، �لقرب، 

�حلر��ص(

الق�ّسة:

)�أخرب �لق�سة و�أنت حتمل �لكتاب �ملقد�ص بيديك.( 

كان �أتباع ي�سوع ل يز�لو� حزينني ب�سبب ما حدث 

يوم �جلمعة. مات ي�سوع، �سلبوه. وكان هناك رجل 

يدعى يو�سف �لر�مي من �أتباعه، �أخذ ج�سد ي�سوع 

عن �ل�سليب وو�سعه يف قرب جديد. 

كان روؤ�ساء �لكهنة خائفني من �أن ي�رشق �لتالميذ 

ج�سد ي�سوع مدعني �أنه قام، فطلبو� من بيالط�ص 

�أن ي�سع حر��ساً على باب �لقرب و�أغلقو� �لباب بحجر 

كبري. 

ة: الق�سّ
القرب الفارغ 

�ل�سورة رقم1
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مع وجود كل �حلر��ص و�حلجر، وبرغم من حزن �لتالميذ قام ي�سوع 

منت�رش�ً. 

نزل فجر �لأحد مالٌك من �ل�سماء ودحرج �حلجر �ملوجود على باب 

�لقرب فخاف �حلر��ص وهربو�.

ويف �ل�سباح ذهبت مرمي �ملجدلية �إىل قرب ي�سوع لتدهن ج�سده 

بالطيب، ولكنها مل جتد �حلر��ص وكان �لقرب فارغاً ومل جتد 

ي�سوع. �أ�رشعت لتخرب �لتالميذ عما ر�أته. 

ذهب �لتالميذ معها ليتفقدو� 

ج�سد ي�سوع ولكن مل يجدوه. 

فبقيت مرمي �أمام �لقرب تبكي، حتى 

�أنها �لتقت بي�سوع ومل تعرفه. 

نادى ي�سوع مرمي با�سمها، وحينها 

عرفته وحتول ياأ�سها �إىل ده�سة وفرح. 

علمت مرمي �أن ي�سوع حي و�أ�رشعت 

لتخرب �لب�رشة للتالميذ.

كانت مرمي مفتخرة باأن ي�سوع قام 

من �لأمو�ت. وقيامته كان خرب�ً �سار�ً 

لها. 

�إن �ساألني رفاقي عن ي�سوع، لن �أ�ستحي، بل 

�َساأفتخر به. �ساأرّن لِه ب�سوٍت عاٍل لأنني �أفتخر 

به.لأنه قام.

هل �أنت �ستفتخر 

�أي�سا بقيامة 

ي�سوع؟ هل �سرتفع 

ر�أ�سك كابنه؟ 

�ل�سورة رقم 2

�ل�سورة رقم 3

�ل�سورة رقم  4

�ل�سورة رقم 5
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املواد املطلوبة: �أور�ق �سغرية - قلم - علبة مزيّنة.

�كتب كل من �ملو�قف �لتاّلية على �أور�ق �سغرية، �طِوها و�سعها  •

يف علبة مزيّنة.  

ق�ّسم �لأولد �إىل جمموعات �سغرية ح�سب عدد �مل�ساعدين لديك. •

يطلب �ملُ�ساعد من �أحد �لأولد �ختيار �إحدى �لأور�ق، )�ساعدهم  •

على قر�ءتها �إن كانو� بحاجة مل�ساعدة(.

�طلب من �لولد �أن يقوم بتمثيل �سامت للموقف �ملذكور. )�أفتح  •

�لفر�سة للولد �أن يختار رفيقاً له �أو بديل �إن �أر�د، ل ترغمه على 

�لتمثيل �إن مل ي�ساأ(

بعد متثيل كل موقف، ناق�سه مع بقية �ملجموعة. •

املواقف:

ي�سوع مات لأجلي �أنا، �َساأفتخر به. •

ي�سوع قام يف �ليوم �لثالث، �َساأفتخر به. •

!! لن ميوت ثانية!! �َساأفتِخر به. •
ّ
ي�سوع حي

�إن �ساألني رفاقي عن ي�سوع، لن �أ�ستحي، بل �َساأفتخر به. •

�ساأرّن لِي�سوع ب�سوٍت عاٍل لأنني �أفتخر به. •

�ساأخرب رفاقي عن خال�ص ي�سوع لأنني �أفتخر به. •

�ختم حلقة �ملناق�سة ب�سالة ق�سرية.  -

مناق�سة
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اآية احلفظ الكتابية

�ملو�د �ملطلوبة: كرتونة بي�ص فارغة - بونبون ملّون )مالحظة: �سع و�حدة فقط لونها خمتلف عن 

�لبقّية( - �أور�ق - �أقالم. 

متى ٢٨:6

» لي�ص هو ههنا لأنه قام كما قال.«

قّدم الآية:

��سنع جر�ئد من �لورق على �أ�سكال خمتلفة وباأ�سماء خمتلفة ولكن كل  •

�جلر�ئد حتتوي على خرب و�حد )ميت ولكنه قام(.

�دخل وجد �جلر�ئد مو�سوعة على �لطاولة، �م�سكهم و�قر�أ �خلرب على �سوت  •

عايل وكاأنك مل ت�سدقه!! ثم �أم�سك جريدة �أخرى و�قر�أ ذ�ت �خلرب يف كل 

�جلر�ئد و�أن �خلرب فيها جميعها! �أكيد �أنه قام! هذ� �سحيح!

قل: خرب قيامة ي�سوع �نت�رش منذ زمن بعيد ولكن وقتها مل يكن يوجد جر�ئد  •

�أو تلفزيون �أو حتى �نرتنت. خرب ي�سوع قام من �لأمو�ت �نت�رش يف �لعامل كله، 

كل �لنا�ص عرفت �أن ي�سوع قام من �لأمو�ت باليوم �لثالث. 

اقراأ الآية من الكتاب املقّد�ص:

دع �أحد �لأولد يفتح �لكتاب �ملقد�ص ويقر�أها بنف�سه. )من �ملمكن �أن تدع  •

�أكرث من ولد لقر�ءتها(.

بعد �أن يقر�أ �لأولد �لآية �قر�أها مرة �أخرى من كتابك �ملقد�ص، و�أقر�أها �أي�ساً  •

من و�سيلة �لإي�ساح.

ا�رشح وطّبق:

ي�سوع �أخرب �لتالميذ �أنه �سوف ميوت ولكنه �سيقوم يف �ليوم �لثالث وهذ� �لذي 

ح�سل، �سلب ي�سوع ويف �ليوم �لثالث قام من بني �لأمو�ت. يذكر �لكتاب 

�ملقد�ص عندما كانو� �ملَرميات ذ�هبات �إىل �لقرب ظهر لهم ماَلكان من عند �لرب 

وقال لهم �أن ي�سوع لي�ص موجود هنا ولكنه قام من بني �لأمو�ت مثل ما قال 

لكم من قبل.

بعدما �أخربهم عن قيامة �مل�سيح رجعو� �ىل �لبيت و�أخربو� كل من كانو� موجود. 

كانو� فرحني وفخورين بقيامة ي�سوع. نحن �أي�ساً يجب �أن نكون مفتخرين 

بي�سوع وعمله على �ل�سليب �أي �أنه مات عليه وحمل خطايانا و�أعطانا حياة 

جديدة لنعي�ص معه �حلياة �لأبدية. 
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كرر الآية عدّة مّرات مع الأولد

ق�سم كرتونة �لبي�ص �إىل �ثنني لتكون كعلبة تغلق وتنطبق على  •

بع�سها.

�كتب د�خلها مبكان و�سع �لبي�سة �أرقام لتكون عالمات )درجات( تاأخذها  •

�لفرق.

�سع فيها �لبونبون باألو�ن خمتلفة ولكن و�حدة منهم ذ�ت لون مميز  •

تختلف عن كل �ملوجود.

�أغلق كرتونة �لبي�ص لتكون كعلبة. •

ق�سم �لأولد جمموعات. •

�خرت من كل جمموعة ولد ليقول �لآية ثم يقوم �لولد بتحريك �لعلبة  •

ثم يفتح ويرى على �أي رقم توجد �لو�حدة ذ�ت �للون �ملميز وهذه تكون 

عالمات )درجات( �لفريق.

هكذ� مع �لفريق �لثاين و�لفرق �لأخرى و�لذي يجمع عالمات �أكرث من  •

�لفرق يربح. 

ميكن تكر�رها �أكرث من مرة مع �لفرق. •
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الألوان لها قيمة
 jelly( ملو�د �ملطلوبة: كرتون ملون - بي�ص بال�ستيك يفتح ويغلق - ل�سق - �رشيط ملون - حلوى�

bean( ذ�ت �لألو�ن )�لأحمر، �لأبي�ص، �لأ�سود، �لأ�سفر( - �أقالم تلوين - ورق ل�سق للتزين وعليه 
ر�سومات �أي�ساً للتزين.

طريقة الّتح�سري:

ق�ص �لكرتونة على �سكل م�ستطيل. . 1

�ثقبها من فوق على �أحدى �لأطر�ف. . 2

�أدخل فيها �رشيط ملون.. 3

�ل�سق على �ل�رشيط �مللون �لبي�سة . 4

�لبال�ستيكية بحيث ميكن فتحها 

وغلقها، وت�سبح �لبَي�سة معلقة يف 

�لكرتونة بو��سطة �ل�رشيط.

�سع يف �لبي�سة قطعة �حللوى من كل لون، بي�ساء و�سود�ء وحمر�ء و�سفر�ء.. 5

�كتب �لآية يف �أول �لكرتونة وزينها كما تريد.. 6

�كتب حتت �لآية لون �حللوى وتف�سري كل لون.. 7

��رشح لالأولد �لألو�ن قبل �أن تعطيهم �لبطاقة:

�للون �لأ�سود يرمز �إىل قلبي �لأ�سود �لذي بد�خله خطية. •

�للون �لأحمر يرمز �إىل دم ي�سوع �لذي �سال على �ل�سليب من �أجل كل خطايانا �لذي يف قلوبنا.  •

�للون �لأبي�ص يرمز �إىل قلبنا �لنقي بعد �أن �أقبل تطهري ي�سوع لكل �خلطايا �لتي يف قلبي. •

�للون �لأ�سفر يرمز �إىل �ل�سماء �لتي �سوف نكون فيها مع ي�سوع.  •

دعونا نتذكر �أن ي�سوع جاء �إىل �لعامل لياأخذ خطايانا وِينظف قلبنا �لأ�سود ويعطينا قلب �أبي�ص نكون 

فيه بال�سماء معه �إىل �لأبد.
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.»Resurrection story with Chalk line« :سم �لفيديو��

. Youtube website :مل�سدر�

. 5JnfhBVgK4w/https://youtu.be :لر�بط�

مالحظات: 

باإمكانك م�ساهدة �لفيديو بِ�سمت و�ترك �لأولد يتاأملون ويفكرون به، لكن 

�إذ� �أردت باإمكانك �رشح �لفيديو �أثناء عر�سه بكلمات ب�سيطة:

�لع�ساء مع �لتالميذ •

ي�سوع ي�سلي يف جبل �لزيتون •

طلب ب�سلب ي�سوع •

و�سع �إكليل �ل�سوك •

ذهاب ي�سوع ملكان �ل�سلب •

�سلب ي�سوع •

�سلب بني ل�سني •

و�سع يف قرب جديد •

قيامة ي�سوع •

عر�س فيديو
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ال�سالة
َمن منكم جرَّب �أن يكون بطالً يف لعبة معينة ويعمل عمل بطويل؟ �أو حتى �أن  يكون بطل �مل�رشحية 

يف �ملدر�سة �أو �لكني�سة؟ ماذ� فعلت؟ )��سمع �جابات �لأولد وناق�سها، و�نتبه من �أن يكون فكر �لأولد 

عن �لبطل �أنّه ي�رشب ويوؤذي وتكون هذه فر�سة لتغري �أفكارهم(

�أنا �أعرف ق�سة بطل قِوي جد�ً. 

هل تريدو� �أن تعرفوها؟  

دعوين �أخربها لكم.

كان هناك �أب و�بنه كانو� يعي�سون فرحني مع 

بع�سهم �لبع�ص. لكن حدث �سيء غرّي حياتهم، 

وهو �أن �لبن فعل �سيئاً ي�ستوجب �أن ميوت. لكن 

�لأب �سّحى بِنف�سه حّتى يعي�ص �بنه، كان �لأب 

بطالً فقد مات حّتى �بنه يعي�ص. هل تعرفون 

من هو هذ� �لأب؟ 

�إنه ي�سوع �لذي مات وقام بدلً عنك، ي�سوع هو �أب لكل و�حد منا، هو �لذي �سحى بحياته من �أجل 

كل و�حد فينا لِيعطينا �حلياة �لأبدية. ي�سوع �أخذ مكان كل و�حد منا لذلك يجب علينا �أن نعي�ص 

حياتنا مثلما يريد، كما طلب منا. )�أعطي �أمثلة عن بع�ص �ل�سلوكيات �لتي تر�ها منا�سبة لتالميذك(

دعونا نحني روؤو�سنا ن�سلي ونطلب منه �أن ي�ساعدنا ليعلمنا كيف نعي�ص مثلما يريد. )قم بقيادة 

�لأولد ب�سالة(
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املواد املطلوبة: �أور�ق مطبوع عليها �سورة �لقرب �لفارغ - قلم - �رشيط 

ل�سق.

طريقة التح�سري:

ح�رشّ 20 ورقة �أو �أكرث مطبوع عليها �سورة �لقرب �لفارغ، وخلف كل ورقة  •

�كتب رقم بحيث يكون �لرقم مكّرر على ورقتني مبعنى �أن يكون لدينا 

ع�رش �أرقام مرتني. 

�سع قطعة من �ل�رشيط �لال�سق َعلى ظهر كل ورقة منها حتى يكون  •

من �ملمكن ل�سقها و�إز�لتها، وتكون �لأرقام )�لعالمات( غري مرئية. 

قم بل�سق �لأور�ق على لوح  ب�سكل ع�سو�ئي. •

�بد�أ بطرح �لأ�سئلة على �لفريقني، و�إذ� كان �جلو�ب �سحيحاً، يجب على  •

�أحد �لأولد من كل فريق �أن يختار ورقتني. �إذ� كانت �لأرقام متطابقة 

يك�سب لفريقه جمموع �لعالمتني )مثالً: �إذ� كانت �لورقتان حتمل 

�لعالمة 150 يح�سل �لفريق على 300 عالمة(. �أما �إذ� مل يكن �لرقمني 

متطابقني تعاد �لأور�ق �إىل مكانها.

�بقي �لأور�ق يف مكانها حتى يتمكن �لأولد من حفظها، وذلك ي�ساعد  •

�لفريق على ك�سب عالمات �أكرث لفريقه.

مالحظة:  

- يح�سل كل فريق على 50 عالمة �إذ� كان �جلو�ب �سحيحاً. 

- باإمكانك �أن ت�ستخدم �ل�سورة �ملوجودة �أعاله للعبة.

اأ�سئلة ولعبة املراجعة
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الأ�سئلة:  

ملاذ� مات ي�سوع؟ )مات بدلً عني، ونال . 1

�لعقاب �لذي �أنا كنت �َساأناله( 

ماذ� و�سع على باب �لقرب؟ )حجر كبري . 2

وحر��ص(

عندما �رشبنا �لبنياتا ونحن مغم�سني . 3

�لعيون، كيف ي�سبه هذ� �سلب ي�سوع؟ 

)كانت معمية عيون �لنا�ص �لتي �سلبته، 

وعندما مات وقام �أعطى بركات جلميع 

�لنا�ص(

ما هي �لآية �لتي تعلمناها �ليوم؟ )متى 28 : 6( . 4

ملاذ� كانت مرمي �ملجدلية تبكي؟ )لن ي�سوع مات وكانت حزينة( . 5

ملاذ� كان �ل�سلب و�لقيامة لي�ص جمرد ق�سة؟ )لأنه حدث حقيقي، وغري . 6

�لكثري(  

بعد �أن عرفتم ما فعله ي�سوع من �أجلنا ماذ� �ست�سعر كلما تَتذّكر . 7

ق�سة قيامة ي�سوع؟ )�فتخر(

كيف ميكنك �أن تفتخر بقيامة ي�سوع؟ )�إ�سمع �إجابات �لأولد. خذ �أمثلة . 8

من �ملناق�سة و�لتطبيقات �لأخرى(



21

املواد املطلوبة:  ورق مقوى )كرتون( لون 

)�أزرق، بني، �أ�سود، �أ�سفر( - دبو�ص ورقي ذو 

نهاية مزدوجة - مق�ص - ل�سق )�سائل(، 

قلم ر�سا�ص - قطعة )فلني �أو �خل�سب �أو 

�لكرتون( ثخينة لتثبيت �لكرتونة ب�سكل �إطار.

طريقة التح�سري:

ق�ص �لورق �ملقوى �لبني على . 1

�سكل بي�ساوي كحجر �لقرب 

و�أخرى على �سكل د�ئري كقرب 

ولكن �أكرب حجماً من حجم �حلجر.

ق�ص ورق �ملقوى )كرتونة( �ل�سود�ء . 2

على �سكل د�ئري �أ�سغر من حجم 

�لقرب تو�سع بد�خله لتو�سيح 

�لظالم د�خل �لقرب.

قم بل�سق �لقرب على �لورق �ملقوى . 3

�لزرقاء على �سكل م�ستطيل. 

قم بتثبيت �حلجر على �لقرب . 4

بو��سطة �لدبو�ص لنتمكن من فتحه وقفله. 

ق�ص �سليب من �لورق �ملقوى �لأ�سفر و�ل�سقها على طرف �لورق �ملقوى �لزرقاء.. 5

�سع قطعة من �لفلني على �سكل م�ستطيل بِخلف �لنموذج لتكون ك�سورة ت�ستطيع �أن . 6

تو�سع على طاولة �و مكتب. )�إختياري(  

�كتب بد�خل �لقرب �لآية. )�إختياري(   . 7

ي�سوع مات وقام لِيعطيني حياة، �سوف اأعي�ص مفتخراً فيه دائماً.

ا�سغال يدوية
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٢-لون الرقام املوجودة بال�سورة اذا كنت قد 

فعلت ما �ساأل: 

1. هل �سكرت �ليوم �لله؟

2. هل �سليت �ليوم؟

3. هل �أخربت �أحد�ً �أن ي�سوع قام؟

4. عندما حتزن، هل تتذكر �أن ي�سوع بجانبك و�أنك 

ل�ست وحيد؟

5. �إذ� �سمعت و�أطعت كالم �ملاما   �ليوم؟

6. �إذ� �ساألك �أحد عن ي�سوع هل �فتخرت؟

3-رتب الأحداث بالت�سل�سل

4-ار�سم ولون بي�سة العيد اخلا�سة بك


