
الدر�س الثالث

الّن�س الكتابي: خروج 2 : 1 - 10 

الهدف: اأن يعرف الولد اأن الله �سيكون 

معه اأينم� ك�ن في�سعر ب�أن عليه اأن 

يت�سجع مل�س�عدة الآخرين ويذكر اأمثلة 

عملّية عن امك�نيته لل�ّسج�عة وامل�س�عدة.

الفكرة الرئي�سّية: ت�سّجع، ل تخ�ف، الّله 

معك.

اآية احلفظ: »ت�سّدد وت�سجع.. لأن الرب 

اإلهك معك حيثم� تذهب« ي�سوع 9:1

 مرمي الفتاة

جاعة غرية ال�شّ ال�شّ



»فانه كما يف ج�ضد واحد لنا اع�ضاء كثرية، ولكن لي�س جميع االع�ضاء لها عمل واحد، هكذا نحن 

الكثريين: ج�ضد واحد يف امل�ضيح، واع�ضاء بع�ضا لبع�س، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

بح�ضب النعمة املعطاة لنا.« رومية 12 : 4 - 6

عندم� يفهم املعّلم اأمن�ط الّتعلُّم عند الأطف�ل ويُعّدل تعليمه ح�سب هذه الأمن�ط، يتعّلم الأطف�ل. ي�س�عدك 

الّتعليم بح�سب الأمن�ط على الو�سول لكل فرد و�سعه الّله يف �سّفك.

اأعطى الّله لكل فرد عقالً ممّيزاً. �سع�ر UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » اإّن اإهدار العقل �سيء 

فظيع.« عندن� نحن حقيقة عظيمة خمّل�سة للحي�ة. هل نتجراأ ونقّدمه� بطريقة غري فّع�لة ونهدر عقول الأطف�ل 

الّذين و�سعهم الّله يف حي�تن�. 

منه�ج »لنبني حياتهم« يحرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل در�س من درو�س املنه�ج .

بح�سب نظريّة دايفد كولب )David A. Kolb( هن�ك اأربعة اأمن�ط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رسيعة عليه�:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل الإ�ستم�ع وحم�ورة الأفك�ر •

اجتم�عي وودود وح�ّس��س •

غرية • ي�ستمتع ب�ملجموع�ت ال�سّ

يحت�ج لأ�س�ليب تف�علّية •

ال�سوؤال الّذي ي�س�أله املتعّلم املتع�ون: 

 معرفة هذا؟
ّ
مل�ذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن ب�لّتجربة • يف�سّ

يحت�ج اإىل تعليم�ت خطوة بخطوة •

يحت�ج اأن يرى كيفّية اإمك�نية تطبيق احلّق •

ي�ستمتع بحّل امل�س�كل  •

ال�سوؤال الّذي ي�س�أله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املح��رسات • يف�سّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم ه�دئة • يف�سّ

ي�ستمتع ب�ملن�ف�سة والإمتح�ن�ت املو�سوعّية •

ال�سوؤال الّذي ي�س�أله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
م�ذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّت�ه�ت اختب�ريّة، يغ�مر •

ميكن اأن يكون مت�سلط�ً •

يرغب بعمل الأمور بطريقته املتفردة اخل��سة •

ي�ستمتع بوجود اختي�رات •

ال�سوؤال الّذي ي�س�أله املتعّلم الّدين�ميكي: 

م�ذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟

أنماط الّتعّلم والمنهاج
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اإعرَف منط تعّلمك ال�ّسخ�سي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد الإ�س�فّية للمنه�ج »م� هو منطي يف الّتعّلم«. 

)م�أخوذ من كت�ب  Marlene Le Fever »اأمن�ط الّتعّلم«.(

كمعلمني، ع�دة م� نعّلم بح�سب منط تعّلمن� ال�ّسخ�سي. معرفة م� هو، يُ�س�عدن� لنغرّي يف اأ�س�ليبن� حّتى نقدر اأن 

ن�سل اإىل جميع اأمن�ط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�ستخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّع�لً. 

اإن قّررت ا�ستخدام منه�ج »لنبني حياتهم« بك�مله اأو قّررت ا�ستخدام اأجزاء منه، اأعِط حّق�ً لكل عقل من عقول 

الأطف�ل يف �سّفك ب�لإج�بة على الأ�سئلة الّتي ي�س�أله� كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأن� بح�جة لهذا، واأن� م�ستعد لأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد الأطف�ل اإىل الكت�ب املقّد�س واأعطه حق�ئق وعمق يف املعلوم�ت. ليقول: »هن�ك الكثري لأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيق�ت مرتبطة بحي�ته ولي�س فقط بحي�ة ال�ّسخ�سي�ت. ليقول: »م� تعّلمته اليوم ينطبق على 

حي�تي.«

 ماذا ميكن اأن ي�ضبح هذا؟ )الّديناميكي( «

ف اإىل بقية اأيّ�م الأ�سبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �س�عده لإبتك�ر طرق�ّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّن�دي اأو ال�سّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل ج�نب كل فقرة من فقرات درو�س املنه�ج، 

�سوف ترى الّرموز املتعّلقة ب�أمن�ط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�ستخدام بع�س اأجزاء الّدر�س، ت�أّكد 

اأن تخت�ر فقرات ك�فية لت�سل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منه�ج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�س�ً تف�سيالت الّطرق احل�سّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمن�ط الّتعّلم 

الأربعة. )ميكن اأن يكون عند الفرد من اأي منط تعّلم تف�سيل ح�ّسي خمتلف.(

فهم تف�سيالت الّطرق احل�سّية: 

ور 1( املتعّلم الب�رسي: يحت�ج اإىل القراءة وال�سّ

2( املتعّلم ال�ّسمعي: يحت�ج اإىل الإ�ستم�ع والّتحّدث

3( املتعّلم الّلم�سي:  يحت�ج اإىل احلركة و الّلم�س
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فحة:  املحتوي�ت:                                                                          ال�سّ

الديكور:               4

املواد املطلوبة: ق�سب، ع�سب، �سّلة ، �سورة للفكرة الرئي�سّية.

برنامج مقرتح             5

الرّتحيب:               6

مهّرجني: ال�ّسج�عة                7     

املواد املطلوبة:  تي�ب مهّرج، مكن�سة، �سندوق يحتوي على لعبة �سغرية    

            �سم�ع�ت حكيم، دبدوب ، ي�فطة: �سج�عة ومب�درة

و�ضيلة اإي�ضاح: املطرقة              8

املواد املطلوبة ع�س� خ�سب، حبل، مطرقة.     

األعاب: ب�در وتعّرف على رفيقك، ابحث عن ا�سمك على الب�لون�ت، البحث عن الكنز، الط�ب�ت والب�لون�ت    10/9  

املواد املطلوبة موجودة مع �رسح كل لعبة.     

الرتانيم: 

1. اتكل على ربّك               11        

2. ي�سوع بحب كل الّن��س            12  

3.مني هو ملك ال�سم�               11  

املواد املطلوبة: ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب، مكرب �سوت.  

خليقة �ضغرية لكن عظيمة: الن�رس             13       

املواد املطلوبة: �سور عن الّن�رس، ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب.   

اآية احلفظ الكتابّية: ي�سوع 1 : 9              15/14  

املواد املطلوبة : كت�ب مقّد�س، الآية مكتوبة بو�سوح على ال�ّس��سة، ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب.  

غرية ال�ّسج�عة            17/16    ق�ّضة اليوم مرمي الفت�ة ال�سّ

ة، ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب. املواد املطلوبة: كت�ب مقّد�س، �سور الق�سّ  

ب�رشى اليوم: القلب اخل�طيء والّنظيف            19/18

املواد املطلوبة:كت�ب مقّد�س، �سورة لقلب مظلم، �سورة لقلب اأبي�س، �سورة �سليب  

�ضالة: فكرة اليوم                20

اأ�ضئلة ولعبة للمراجعة: ل هموم            21

املواد املطلوبة: بط�ق�ت �سغرية، قلم  

ن�ضاط املتابعة:             23/22

املواد املطلوبة: ورقة ن�س�ط املت�بعة. )ب�إمك�نك ن�سخه� وتوزيعه� لكل ولد.(
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املقّدمة )3 دق�ئق(

فقرة املهّرج )5 دق�ئق(

لعبة: ب�در وتعّرف على رفيقك )10 دق�ئق(

ت�سبيح )5 دق�ئق(

و�سيلة اإي�س�ح )5 دق�ئق(

 لعبة: ابحث عن ا�سمك على الب�لون�ت 

)10 دق�ئق(

ت�سبيح )5 دق�ئق(

خليقة �سغرية لكن عظيمة:  الن�رس )8 دق�ئق(

اآية احلفظ الكت�بّية )10 دق�ئق(

ة اليوم )10 دق�ئق(  ق�سّ

ت�سبيح )5 دق�ئق(

ب�رسى اليوم )5 دق�ئق(

�سالة  )دقيقت�ن(

فرتة األع�ب )20 دقيقة(

اأ�سئلة ولعبة للمراجعة )10 دق�ئق(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقرتح
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من يتذّكر عّم� تكلمن� الأ�سبوع امل��سي؟ م�ذا تعّلمن� من 

غرية؟ ومن يتذّكر م� هو �سع�رن�  ق�سة البنت امل�سبّية ال�سّ

يف هذه الأ�س�بيع ال�ستة؟ اليوم �سنتكّلم عن فت�ة �سغرية 

ا�سمه� مرمي. مرمي ك�نت فت�ة �سج�عة وقوية جداً. تب�در وتعمل 

اأ�سي�ء جّيدة. هل اأنتم متحم�سني لنعرف م�ذا ح�سل؟

مرحب�ً. اأن� فرح�ن جداً لأكون معكم اليوم واأ�سعر 

ب�حلم��س لالأ�سي�ء الّتي �سنقوم به� مع�ً!! 

الرّتحيب
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املواد املطلوبة: تي�ب مهّرج، مكن�سة، �سندوق يحتوي على لعبة �سغرية، 

�سم�ع�ت حكيم، دبدوب ، ي�فطة: �سج�عة ومب�درة.

)و�سع ال�سندوق الذي يحتوي على لعبة �سغرية قبل اأن يظهر املهرج.( 

يظهر مهرج  فرح�ن ومتحم�س جّداً ويلعب مع الأولد اذا ك�ن العدد قليالً. اذا ك�ن 

العدد كبري يلعب وحده على امل�رسح ويعمل حرك�ت م�سحكة. فج�أة ي�سعد �سوت من 

الداخل وينظر املهرج ليجد ال�سندوق. يخ�ف املهرج  منه ويرتع�س ويح�ول اأن يجتبيء 

وراء �سىء �سغري، ويح�ول اطالل راأ�سه. ثم يرجع ويختبيء مرة اخرى. يظل املهرج خ�ئف�ً 

وخوفه يف زي�دة. يعود مرة اخرى حم�ولً اأن ي�رسبه بخوف. يقفز ويهرب. ثم يعود املهرج 

حم�ولً الدف�ع عن نف�سه بعمل حرك�ت الك�راتيه. ثم يعود ويبكي بطريقة م�سحكة 

ويح�رس �سم�ع�ت احلكيم. يقرتب ببطء وهو يرتع�س بطريقة م�سحكة لكي ي�سمع 

م� بداخل هذا ال�سندوق. ولكن ل ي�ستطيع ان ي�سمع �سيئ�ً. لذلك يخ�ف ويع�سب 

ويبكي. ثم يخرج ورقة من  وراء ال�ست�رة مكتوب عليه� »�سج�عة« )يظهر وك�نة 

خ�ئف منه�(. ينظر اإليه� ويجده� ورقة ثم يح�ول ان يقراأ م� فيه� وي�سري اىل الأولد 

لكي يقراأه� معهم. يت�سجع ويقوم بعمل مت�رين حم�ول عر�س ع�سالته ثم يذهب 

اإىل ال�سندوق ولكنه يعود �رسيع�ً لأنه خ�ئف. ثم ينظر اإىل الورقة ث�نيًة ويقراأ »مب�درة« 

ويح�ول ان يقراأه� مع الولد. ثم يذهب ب�سج�عة اىل ال�سندوق وي�أخده ببطء ثم 

يفرح لأن �سيئ�ً مل يحدث، ويفتحة ببطء �سديد )حتى يتم ت�سويق الولد(. ثم ينظر 

م� بداخل ال�سندوق وي�سحك ويقع على الأر�س من كرتة ال�سحك. ثم يبدا ببطء ان 

يعر�س م�  بداخل ال�سندوق )اللعبة(.

ج
ّ
فقرةاملهر

ال�ّضجاعة
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و�شيلة اإي�شاح
املطرقة

  

املواد املطلوبة: 

ع�س� خ�سب، حبل، مطرقة. 

 

ي�س�أل امل�سوؤول »هل يوجد اأحد �سج�ع هن�؟« ويخت�ر من يرفع يده. ثم 

يطلب من اثنني من امل�سوؤولني حمل الع�س� من اجلهتني على اأكت�فهم 

ويربط يف و�سطه� احلبل املعلق يف اآخره مطرقة متدلية لالأ�سفل.

يقي�س امل�س�فة بني املطرقة وذقن الطفل على اأن ل تالم�س ذقن الطفل. 

ثم يقول له »هل اأنت م�ستعد لأن اأفلت املطرقة وتعود ث�نية ب�لقرب من 

ذقنك دون اأن تخ�ف؟؟« ثم يفلت املطرقة وتت�أرجح دون اأن تلم�س الطفل.

الفكرة: يف كثري من الأحي�ن تكون الأ�سي�ء الغ�م�سة �سعبة ب�لن�سبة 

لن� ولكن الأمر يحت�ج اإىل �سج�عة ومب�درة.
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األعاب
موزّعة يف احل�ّضة ح�ضب تق�ضيم الربنامج. 

بادر وتعّرف على رفيقك:    

املواد املطلوبة: اأقالم وورق على عدد الأولد

اكتب على اأوراق الأ�سئلة الت�لية. على كل ورقة يع�د ال�سوؤال 5 مّرات. وزعهم على الأولد واطلب 

منهم كت�بة املعلوم�ت عن 5 اأ�سخ��س وحفظ معلوم�ت 3 اأ�سخ��س منهم على الأقل. اأعطهم 

وقت�ً يتن��سب مع عدد الأولد. الهدف اأن يتعرف الأولد على بع�سهم اأكرث.

مالحظة: ت�سغيل مو�سيقى اأو ترنيمة يف وقت اللعبة.

1 م�هو ا�سمك؟

2 كم عمرك؟

ل؟ 3 م� هو لونك املف�سّ

لعبة الكرات والبوالني:    

املواد املطلوبة: كرات او بوالني منفوخة، تلزيق ورقي �سف�ف

يقوم امل�سوؤولون بتعيني �سخ�س من كل فريق، ويقوم امل�سوؤول بلفه ب�ل�رسيط  الال�سق بحيث 

يكون اجلهة الال�سقة من جهة اخل�رج. فيغطي هذا ال�رسيط  املنطقة الواقعة م� بني الأكت�ف 

اإىل اخل�رس. ويقوم اأع�س�ء فريقه بو�سع الكرات اأو الب�لون�ت على هذا ال�سخ�س، وتعيني وقت 

حمدد وعند انته�ءه نقوم بعد الكرات اأو الب�لون�ت الث�بتة على هذا ال�سخ�س. والفريق الذي ميلك 

كرات اأكرث يربح.

مالحظة: ت�سغيل مو�سيقى اأو ترنيمة يف وقت اللعبة.
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البحث عن الكنز:    

االية هي خبات كالمك يف قلبي لكيال اخطيء اليك.  مزمور 119 :11 

املواد املطلوبة: دلوعدد 4 )على عدد الفرق(، فلني حب )ممكن اح�س�ره من م�ستودع فلني(، 

اأحج�ر ملونة او ط�ب�ت �سغرية اأربعة األوان )على عدد الفرق( اأوميكن ا�ستبداله� ب�أي �سيء 

ممكن البحث عنه داخل الدلو الذي يحتوي على الفلني.

و�سع دلو لكل فريق والدلو يكون ممتلئ�ً من حبوب الفلني و يوجد العديد من الأحج�ر امللونة. 

على كل فريق العثور على اأحج�ر من الّلون املحدد له. الفريق الّذي يجمع اأكرث يفوز

جد ا�ضمك على البالون:

املواد املطلوبة: بالونات على عدد االأوالد، قلم

يقوم امل�سوؤولون بنفخ بالونات على عدد االأوالد وكتابة ا�سم كل ولد على بالون. توزّع البالونات 

ب�سكل ع�سوائي على املكان واعطاء وقت حر حتى يعرث كل ولد على البالون املكتوب عليه ا�سمه. 

و بعد انتهاء كل ولد من العثور على بالونه ن�رشح باأنهم لو كان كل ولد ام�سك ببالون واأعطاه 

ل�ساحب اال�سم لكانوا اأخذوا وقت اأقل ونعيد اللعبة مرة ثانية.
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ت�شبيح: 

اإتكل علي ربك من قلبك �سلي بي�سمع �سالتك لإنو بيحبك) 2 (

مل� بتكون م�س�يق وحت�س اأنك كتري خ�يف            اأتزكر الله حدك وهو كل �سي �س�يف )2(

اأتزكر اأنو مكتوب اأنك انت حمبوب )2(            ودامي� �سل متزكر قوووووول

اإتكل علي ربك من كل قلبك �سلي بي�سمع �سالتك الإنو بيحبك )2(

مل� تكون م�س�يق وحت�س اإنك كتري خ�يف بعرف الله حدي وهو كل �سي �س�يف )2(

بعرف اأنو مكتوب اإين اأن� حمبوب )2(              رح دامي� �سل متزكر وقووووووول

اإتكل علي ربك من قلبك �سلي بي�سمع �سالتك لإنو بيحبك )2(

ي�سوع ملك امللوك

)مني هو ملك ال�سم�                  من هو ملك الأر�س

مني هو ملك الع�مل                   كلو ومني هوملكي

 Jesus ي�سوع 

هوي ملك امللوك

هوي ملك الع�مل كّلو وهوملكي )2(

ي�سوع ملك ال�سم�                ي�سوع ملك الأر�س

ي�سوع ملك الع�مل                  كّلو وي�سوع ملكي

Jesus ي�سوع

ي�سوع ملك امللوك

)ي�سوع ملك الع�مل كّلو وي�سوع ملكي(
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ت�شبيح: 

ي�سوع بيحبك ي�سوع بحب كل الن��س   

هوي حدك ي�سوع بحب كل الن��س   

م�س لوحدك ي�سوع بحب كل الن��س   

)ي�سوع حدك علطول(

بيحبني ي�سوع خلقني     

بحبك ي�سوع خلقك     

بحبن� ي�سوع خلقن� كلن�    

)ي�سوع بحبن� علطول(

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل الن��س   

هوي حدك ي�سوع بحب كل الن��س   

م�س لوحدك ي�سوع بحب كل الن��س   

)ي�سوع حدك علطول(

اأن� مميز ي�سوع خلقني مميز    

اأن� مميز رح �سلني ع�يل �سوتي   

اأن� مميز يال كلن� ب�سوت ع�يل    

)ي�سوع بحبني علي طول (

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل الن��س   

هوي حدك ي�سوع بحب كل الن��س   

م�س لوحدك ي�سوع بحب كل الن��س   

)ي�سوع حدك علطول(

اأن� مميز رح زقف زقفه ب�لع�يل   

اأن� مميز رح زقف زقفه ب�لواطي   

اأن� مميز يال كلن� ب�سوت ع�يل    

)رح �سلي حبك ي� ي�سوع(

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل الن��س   

هوي حدك ي�سوع بحب كل الن��س   

م�س لوحدك ي�سوع بحب كل الن��س   

)ي�سوع حدك علطول(
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خليقة �شغرية لكن 

عظيمة:  
الن�رش

املواد املطلوبة: �سور عن الّن�رس، ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب.

اليوم �سوف نتكلم عن حيوان ط�ئر ممّيز، من يعرف م� هو احليوان الذي �سنتكلم عنه؟؟؟

�سحيح �سوف نتكلم عن الن�رس.

ميزات الن�سور اأن له� اأجنحة طويلة ذات ع�سالت قوية ت�س�عده� على الطريان لإرتف�ع�ت ع�لية جداً، 

كم� ت�س�عده� على قطع م�س�ف�ت طويلة.

يتمّيز الن�رس بنظره الث�قب وخم�لبه القوية ومنق�ره الق��سي، يقدر من خالله ان يت�سّيد ويقطع 

فري�سته.

يعي�س الن�رس حتى 70 ع�م�ً. ولكن حتى يقدر ان يعي�س كل هذا العمر عليه اأن يتخذ قراراً �سعب�ً.

عندم� يبلغ الن�رس 40 ع�م�ً تعجز خم�لبه التي ك�نت تتمّيز ب�ملرونة عن الإم�س�ك ب�لفري�سة وهي 

م�سدر غذائه. وي�سبح منق�ره القوي احل�د معقوف�ً �سديد الإنحن�ء ب�سبب تقدمه يف العمر.

ت�سبح اأجنحته ثقيلة ب�سبب ثقل وزن ري�سه� وتلت�سق ب�ل�سدر، ي�سبح الطريان يف غ�ية ال�سعوبة 

ب�لن�سبة له.

هذه الظروف ت�سع الن�رس ام�م خي�رين:

1-اإم� اأن ي�ست�سّلم للموت!!!

2-او اأن ي�سع نف�سه لعملية تغيري موؤملة ت�ستمر 150 يوم�ً.

تتطلب العملية ان يقوم الن�رس ب�لتحليق اىل قمة اجلبل.. حيث ع�ّسه هن�ك يقوم الن�رس ب�رسب منق�ره 

على �سخرة ب�سّدة.. حتى تنك�رس مقدمته املعقوفة. عند الإنته�ء من ك�رس مقدمة املنق�ر.. ينتظر 

الن�رس حتى ينمو املنق�ر من جديد. 

ثم يقوم بعد ذلك بك�رس خم�لبه اي�س�ً وبعد اأن تنمو خم�لب الن�رس.. يبداأ يف نتف ري�سه القدمي بعد 

خم�سة ا�سهر يطري الن�رس يف رحلته اجلديدة وك�أنه ولد من جديد .. ويعي�س 30 �سنة اأخرى.
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اآية احلفظ الكتابّية
ي�ضوع 1 : 9 

املواد املطلوبة: ب�لون، كت�ب مقّد�س، الآية مكتوبة بو�سوح على ال�ّس��سة، ع�ر�س �سور �سوئي، لب 

توب.

قّدم االآية:

اأريد اأن اأخربكم عني عندم� كنت �سغرية. كنت اأخ�ف كثرياً من الظلمة واأن 

اأبقى لوحدي. حتى عندم� ا�سبحت كبرية �رست اأخ�ف اأن اأذهب اىل املدر�سة يف 

وقت الإمتح�ن�ت. لكن عندم� بدات اأقراأ الكت�ب املقد�س عرفت اأن الله ل يريدين 

اأن اأخ�ف او اأكون حزينة. 

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�س:

هن�ك اآية يف الكت�ب املقد�س اأحبه� كثرياً وت�سجعني وهي موجودة يف العهد 

القدمي. 

الكت�ب املقد�س موؤلف من عهد قدمي وعهد جديد. العهد القدمي قبل جميء 

الرب ي�سوع والعهد اجلديد بعد جميء الرب ي�سوع. 

الآية التي �سنتعلمه� هي من العهد القدمي من �سفر ي�سوع الإ�سح�ح الأول 

العدد الّت��سع.

»ت�سدد وت�سّجع... لأّن الّرب اإلهك معك حيثم� تذهب.« ي�سوع 1 : 9 

ا�رشح وطّبق:

ت�سّدد وت�سّجع: يعني اأن يكون عندك القوة واأن ل تخ�ف من �سيء. والرب ي�أمر 

بذلك 

لأن الرب اإلهك: من هو الرب اإلهن�؟ الله القدير على كل �سيء. ي�سوع هو 

نف�سه الله الإبن.

معك حيثم� تذهب: هو وعد اأن يكون معك اينم� ذهبت واأينم� تكون لأن الله 

موجود معك عندم� تكون يف املدر�سة. عندم� تكون مع اأ�سح�بك. لذلك ل 

تخف اأبداً.
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اإذا ك�ن ي�سوع موجوداً يف حي�تك هو يُعطيك القوة عندم� تخ�ف من الإمتح�ن 

او من الظلمة. �سّلي واأطلب منه اأن يُ�س�عدك وهو �سوف يفعل كم� وعد. اإذا 

ك�ن عندك اإمتح�ن وخفت، اإفتح الكت�ب املقد�س واقراأ الآية. عنده� تت�سجع ول 

تخ�ف. اأو اإذاغرّيت مدر�سة  واأنت خ�ئف، كل �سي جديد. ل تن�سى اأي�س�ً اأن تقراأ 

الآية. ميكن اأن يخ�ف اأخوك من الظلمة، اأنت اإفتح الكت�ب املقد�س  واأخربه عن 

الآية حتى ل يخ�ف. 

كّرر االآية عّدة مّرات مع االأوالد:

ق�ّسم الأولد ح�سب الألوان مثالً: 5  اأولد اللون الأحمر، 5  اأولد اللون الأزرق...

الفريق الأحمر يقول جزء من الآية ) ت�سّدد وت�سّجع ( والفريق الأزرق يقول اجلزء 

الآخر)لأن الرب اإلهك معك حيثم� تذهب(

ويكرره� الأولد خم�س مرات بعده� ب�لعك�س الفريق الأزرق اول ق�سم من الآية، 

والفريق الأحمر اجلزء الث�ين حتى يحفظوه�. 

�سعوا هذه الآية دائم�ً اأم�م عيونكم. ممكن اأن ت�سعه� على الرباد اأو على اخلزانة.

واأريد منكم الأ�سبوع املقبل اأن تخربوين اإن حدث معكم �سيء اأو اإذا خفتم من 

�سيء وتذكرمت الآية.  
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ة، ع�ر�س �سور �سوئي، لب توب، وع�ء. املواد املطلوبة: كت�ب مقّد�س، �سور الق�سّ

ة.( ور على ال�ّس��سة بينم� حتكي الق�سّ )اعر�س ال�سّ

نبداأ الدر�س بلعبة �سغرية لأجل الأولد اله�دئني ) مثالً اأن� معي وع�ء خي�يل هذا الوع�ء اذا فتحته 

يُ�سدر �سوت�ً ع�لي�ً. يقوم الق�ئد ومُيّثل اأن يف يده وع�ء ثم يقوم بفتح الغط�ء لي�سدر �سوت�ً فيقوم 

الأولد ب�ل�رساخ ثّم يُغلق الغط�ء بعد فرتة وي�سكت الأولد فبُعيده� عّدة مّرات، وعندم� ي�سمت الأولد 

يبداأ ب�لق�سة.(

تبداأ الق�ضة ب�ضوؤال لالأوالد: من منكم عمل عمالً جيداً وكان �ضجاعاً؟ 

الله قدمي�ً اإخت�ر �سعب�ً معين�ً ومّيزه عن بقية ال�سعوب واأحبه وك�ن يُ�سمى �سعب الله. ويف يوم 

جربوا اأن يُ�س�فروا اىل بلٍد بعيدة اإ�سمه� م�رس لِيح�سلوا على 
ُ
من الأي�م ح�سل يف بلدهم جم�عة ف�أ

الطع�م. وبقوا هن�ك مئ�ت ال�سنني وك�ن عددهم يزداد.

عندم� راأى فرعون )فرعون هو امللك الذي يحكم البلد( اأن ال�سعب يتك�ثر كثرياً خ�ف اأن يح�ربوه. 

فجعلهم حتت �سلطته واإ�ستغلوا عنده مثل العبيد )عبيد يعني اأن يعملوا له بدون مق�بل اي بدون 

م�ل او اأجر(. 

ب�لرغم من ذلك تك�ثر ال�سعب ففّكر فرعون بخطة اأخرى لكي يوقف تك�ثر �سعب الله. واأخرياً وجد 

احلّل وهو اأن يقتل كل ولد ذكر يولد.

فن�دى الق�بلتني )الق�بلة يعني املراأة التي ت�س�عد الأخرى ب�لولدة مثل الطبيبة اليوم(. وق�ل لهم�:« ب�أن 

يقتال كل ولد ذكر يولد من �سعب الله«. لكنهم� رف�ست� اأن تفعال ذلك لأنهم� توؤمن�ن ب�لله.

غ�سب فرعون وفكر يف خطة اأخرى وك�ن م�سمم�ً على ذلك. ويف يوم اأ�سدر قراراً ب�أن يُلقى كل ولد 

يُولد يف النهر لكي ميوت حتى يتوقف تك�ثر ال�سعب.

ك�نت ع�ئلة �سغرية تت�ألف من اأم واأب وبنت وولد. البنت اإ�سمه� مرمي والولد اإ�سمه ه�رون، وك�نت 

اأمهم� على و�سك ان تلد مولوده� اجلديد. ح�ن وقت الولدة. 

مرمي الفتاة ال�ّضغرية ال�ّضجاعة

ة اليوم: ق�شّ

16



ك�نت الأم خ�ئفة من القرار الذي اأ�سدره فرعون ب�أن يرمي ولده� يف النهر.

ولدت الأم واأخفت اإبنه� ملدة ثالثة اأ�سهر. ولكن الولد بداأ يكرب ومل تعد تقدر اأن تخفيه اأكرث! 

فقررت اأن ت�سعه يف �سّلة م�سنوعة من الق�سب وتدهنه� ب�لق�ر. )الق�ر هو م�دة متنع دخول 

امل�ء اىل ال�سلة(.

وبعد ذلك اخذت ال�سبي وو�سعته يف ال�سلة ورمته� يف النهر بحر�س وك�نت حزينة جداً. 

لكن اأخته ظّلت تراقبه من بعيد وك�ن اإ�سمه� مرمي هل م� زلتم تتذكرون؟ ) �سوؤال لالأولد 

لكي تذب اإنتب�ههم(. ك�نت �سج�عة جداً.

ك�نت كل الوقت بج�نب اأخوه� وراأت جمموعة من الن�س�ء تقرتب من النهر. ك�نت بنت فرعون 

وجواريه�!! )اجلواري يعني البن�ت اللواتي يعملن عند بنت فرعون(. وكّن ي�ستحمّمن يف النهر. 

فالحظن اأن هن�ك �سّلة �سكله� غريب فطلبت بنت فرعون من اجلواري اأن يُح�رسّن هذه 

ال�سّلة ويُرين م� يف داخله�.

اأح�رسّن ال�سّلة وك�ن يف داخله� طفل جميل املنظر. علِمت بنت فرعون اأن هذا  ال�سبي 

 يف النهر ب�سبب قرار فرعون ف�أخذته لتهتم به وي�سبح اإبنه�.
َ
لقي

ُ
اأ

ك�نت اأخت ال�سبي مرمي ترى وت�سمع كل م� يجري من بعيد فتقّدمت ب�سج�عة عند بنت 

ح�رس لك اإمراأة لرت�سع هذا ال�سبي؟« 
ُ
فرعون وق�لت له�:« هل تريديِن اأن اأ

نحن اي�س�ً يجب اأن نكون مثل مرمي عندن� �سج�عة اإذا راأين� اأحداً حمت�ج�ً للم�س�عدة �رسوري 

اأن ن�س�عدهم. 

وافقت بنت فرعون على اإقرتاح مرمي. فرك�ست لتُح�رس اأم ال�سبي بدون اأن تعلم بنت فرعون 

اأنه� اأمه احلقيقية واأنه� اأخته.

واأعطت بنت فرعون اإ�سم مو�سى لل�سبي )معنى اإ�سم مو�سى الذي اإنت�سلته من امل�ء(.

ورجعت اأم مو�سى ومعه� اإبنه� اىل البيت وهي م�رسورة. وهذا كله ب�سبب �سج�عة مرمي.

هذه الق�سة تُعلمن� اأن نكون �سجع�ن�ً ول نخ�ف اأن نقول احلقيقة ) وّجه �سوؤال لالأولد( كيف 

ممكن اأن تكون عندن� �سج�عة؟ 

)ن�سمع الإج�ب�ت(. اأعطي اأمثلة. مثالً اإذا راأيت اأحد اأ�سدق�ءك يتعّر�س لأذى من اآخرين كيف 

�ستت�رسف؟ يجب اأن اأكون �سج�ع�ً ول اأخ�ف واأقوم مبب�درة مل�س�عدته.
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ب�رشى اليوم: 
املواد املطلوبة: كت�ب مقّد�س،  �سورة لقلب مظلم، �سورة لقلب اأبي�س، �سورة �سليب. 

) اإحمل �ضورة القلب املظلم واإخِف ال�ضليب خلفه( 

هذا القلب املُظلم يُذكرين ب�حلي�ة املُظلمة ب�سبب اخلطّية. اخلطّية هي اأي �سيء تُفكر فيه، تقوله، او 

تعمله ل يري�سي الله. )�س�رك الأمثلة الت�بعة للخطية ون�ق�سه�(: 

اإذا فكّرت ان تُ�سيء او توؤذي اأحد وفعلت. اإذا قلت »ل ل  اأريد اأن« لأهلك عندم� يطلبوا منك ان تفعل 

�سيء. اإذا مل تظهر اللطف ل�سديقك ب�أن ت�س�ركه األع�بك، اأنت تُخطىء.

اأن� واأنت اخط�أن� لأنن� ولدن� ب�خلطّية. يقول الكت�ب املقّد�س  يف رومية 3: 23: اإذ اجلميع اأخط�أوا.

الق�س��س الذي ن�ستحقه، ق�ل الله ب�سبب خطيتن�، هو الإنف�س�ل عنه لالأبد! بدون اأن نقدر ابداً اأن 

نذهب اىل ال�سم�ء. 

ال�سم�ء ك�ملة ومك�ن رائع لأنه� بيت الله. الله يحبك ويريدك اأن تكون يف ال�سم�ء يوم�ً م� ويكون لك 

فرح ك�مل.

لن تقدر ان تكون هن�ك بدون اأن تُغفر خط�ي�ك.

) اإقلب ال�ضليب جلهة القلب املظلم(

الله اأر�سل ي�سوع اإبنه الوحيد لالأر�س لي�أخذ ق�س��سك وق�س��سي. ي�سوع يحبك كثرياً. هو ب�إرادته م�ت 

و�سفك دمه على ال�سليب لي�أخذ ق�س��س خطيتك.

نعلم اأن ي�سوع اأخذ الق�س��س ب�لك�مل عن كل اخلط�ي� لأنه ق�م يف اليوم الث�لث من املوت وهو يقدر 

ان يخل�سك من خطيتك والق�س��س الذي ت�ستحقه.

) اإظهر القلب النظيف من اجلهة االأخرى(

يقول الكت�ب املقد�س: »اآمن ب�لرب ي�سوع امل�سيح فتخل�س« ) اعم�ل 16: 31( 

اإذا كنت توؤمن بي�سوع خمّل�س �سخ�سي لك، دمه �سوف يجعل قلبك نظيف من اخلطّية.

)اإقلب ال�ضليب جلهة القلب النظيف(

�سوف ت�سبح اإبن الله يف ع�ئلته الأبدية تبداأ يف الوقت التي توؤمن فيه بي�سوع خالل حي�تك على 

الأر�س. 

الله الروح القد�س �سوف ي�سكن يف داخلك لي�س�عدك لتقول ل للخطّية او ب�رسعة تقول اأن� اآ�سف 

عندم� تُخطىء.

بعده� يف يوم من الأي�م �سوف تذهب لل�سم�ء وت�سكن مع الله ومع كل الن��س الآخرين الذين هم من 

ع�ئلته الأبدية.

اإذا كنت توؤمن بي�سوع اليوم ، �سوف اأكون م�رسورة اأن اأتكلم معك اأكرث عن هذا الأمر ) �سع وقت 

ومك�ن للتكلم(.
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الّتعليم�ت: ميكنك ت�سوير وتكبري ال�سّور 

ه� وتغليفه� ب�لّنيلون  اأو ر�سمه�. قم بق�سّ

الالّ�سق. �سع �سمغ وال�سق القلب الأ�سود 

ليب بطريقة  ب�لقلب الأبي�س. �سع ال�سّ

مف�سلية فوق و�سط القلب كم� يظهر يف 

الّر�سم.
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�شالة:
فكرة اليوم

الة يف  بكل اخت�س�ر، راجع م� تعلمن�ه عن ال�سّ

املّرات ال�ّس�بقة.

ثّم ا�س�أل: كيف ميكنن� اأن ن�سلي؟؟

ا�سمع لالإج�ب�ت الولد. واكمل ب�لقول اأنه 

ب�إمك�نن� اأن ن�سلي ونحن واقفني ونحن ج�ل�سني. 

ونحن م��سني ...  ن�ئمني ... مفتحني عيونن� اأو 

مغم�سينه� ... ونحن فرحني اأو حزانى ... يف اأي 

ح�لة ممكن اأن ن�سلي. لكن املهم اأن ن�سلي 

ونحن يف خ�سوع لربن�. اخل�سوع يعني يف ات�س�ع 

يف خم�فه الله. ع�ملني اأنّه هو الّله اخل�لق 

العظيم وله القدرة على كل �سيء.  

قد االأوالد يف �ضالة ق�ضرية.
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اأ�شئلة ولعبة 

للمراجعة: 
الّلعبة: كن �ضجاعاً - املواد املطلوبة: بطاقات �ضغرية، قلم

اكتب كل من الهموم الّت�لية على بط�قة �سغرية: ترتك وحيداً )500(، 

اأ�سي�ء خميفة )500(، م�س�كل ع�ئلّية )1000(، واجب�ت مدر�سّية )1000(، 

غري حمبوب من الآخرين )2000(، موت )2000(، مر�س )3000(، تتعّر�س لالأذيّة 

)3000(، ي�سخر منك )4000(، ت�سّل طريقك )4000(.

ف اإىل فريقني وا�س�أل  . اق�سم ال�سّ
ّ
�سع كل هذه البط�ق�ت يف كي�س ورقي

الأ�سئلة ب�لتن�وب بني الفريقني. الولد الّذي يجيب اإج�بة �سحيحة، ي�سحب 

بط�قة من الكي�س ويربح النق�ط لفريقه. ب�إمك�نه م�س�عفة النق�ط اإذا 

اأخرب عن كيفية ال�ّسج�عة يف موقف كهذا!

الفريق الذي يح�سل على نق�ط اأكرث يربح. ت�أكد من ت�سجيع الفريقني عند 

نه�ية الّلعب.

االأ�ضئلة:

1-من هي ال�سخ�سي�ت التي وردت يف ق�ستن�؟ 

2-م�ذا ك�نوا يفعلون ب�لأولد الذين يولدون؟

3-يف اي بلد ك�نوا ي�سكنون؟ واأين جرت احل�دثة؟

4-مل�ذا اأمر امللك ان يرموا الأطف�ل يف النهر؟

5-من هن� يف و�سطن� مثل مرمي يُحب ان يب�در ويكون �سج�ع�ً؟ من منكم 

ق�م بعمل مم�ثل مل� فعلته مرمي؟

6-م�ذا فعلت مرمي؟ من الذي وجد الولد؟ 

7-م�ذا ق�لت اإبنة فرعون؟

8-براأيكم كيف نقدر اأن نكون مب�درين اأو �سجع�ن�ً؟ 
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ن�شاط للمتابعة: 

ممكن اأن تكتب الية على اأوراق ملونة اأو عدة اأ�سك�ل : وجه �سحوك، ذراع 

بطل، اأو �سكل كت�ب مقد�س. وزّعه� على الأولد لي�أخذوه� معهم اإىل 

البيت.
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