
الدر�س الرّابع

الّن�س الكتابي: لوقا 2: 52-41

الهدف: اأن يعرف الولد اأهمّية اال�ستماع 

لله وللآخرين وي�سعر باأّن عليه يف بع�ض 

االأوقات ال�سكوت واال�ستماع بانتباه، وميار�ض 

االإ�ستماع.

الفكرة الرئي�سّية: �سوف ا�سمع بانتباه 

لله ولغريي.

اآية احلفظ: »من له اأذنان لل�سمع 

فلي�سمع.«  مرق�ض 4 : 9

بي  ي�صوع ال�صّ

غري ي�صمع ال�صّ



»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

عندما يفهم املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند االأطفال ويُعّدل تعليمه ح�سب هذه االأمناط، يتعّلم االأطفال. ي�ساعدك 

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

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

فظيع.« عندنا نحن حقيقة عظيمة خمّل�سة للحياة. هل نتجراأ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول االأطفال 

الّذين و�سعهم الّله يف حياتنا. 

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل در�ض من درو�ض املنهاج .

بح�سب نظريّة دايفد كولب )David A. Kolb( هناك اأربعة اأمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رسيعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خلل االإ�ستماع وحماورة االأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّسا�ض •

غرية • ي�ستمتع باملجموعات ال�سّ

يحتاج الأ�ساليب تفاعلّية •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم املتعاون: 

 معرفة هذا؟
ّ
ملاذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة • يف�سّ

يحتاج اإىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج اأن يرى كيفّية اإمكانية تطبيق احلّق •

ي�ستمتع بحّل امل�ساكل  •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املحا�رسات • يف�سّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�سّ

ي�ستمتع باملناف�سة واالإمتحانات املو�سوعّية •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
ماذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّتاهات اختباريّة، يغامر •

ميكن اأن يكون مت�سلطاً •

يرغب بعمل االأمور بطريقته املتفردة اخلا�سة •

ي�ستمتع بوجود اختيارات •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟

أنماط الّتعّلم والمنهاج

2



اإعرَف منط تعّلمك ال�ّسخ�سي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد االإ�سافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 

)ماأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »اأمناط الّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�سب منط تعّلمنا ال�ّسخ�سي. معرفة ما هو، يُ�ساعدنا لنغرّي يف اأ�ساليبنا حّتى نقدر اأن 

ن�سل اإىل جميع اأمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�ستخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعاالً. 

اإن قّررت ا�ستخدام منهاج »لنبني حياتهم« بكامله اأو قّررت ا�ستخدام اأجزاء منه، اأعِط حّقاً لكل عقل من عقول 

االأطفال يف �سّفك باالإجابة على االأ�سئلة الّتي ي�ساألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأنا بحاجة لهذا، واأنا م�ستعد الأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد االأطفال اإىل الكتاب املقّد�ض واأعطه حقائق وعمق يف املعلومات. ليقول: »هناك الكثري الأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�ض فقط بحياة ال�ّسخ�سيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف اإىل بقية اأيّام االأ�سبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �ساعده الإبتكار طرقاّ جديدة وخلّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�سّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�ض املنهاج، 

�سوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�ستخدام بع�ض اأجزاء الّدر�ض، تاأّكد 

اأن تختار فقرات كافية لت�سل اإىل كل عقول 

طلّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�ساً تف�سيلت الّطرق احل�سّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط الّتعّلم 

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

فهم تف�سيلت الّطرق احل�سّية: 

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

2( املتعّلم ال�ّسمعي: يحتاج اإىل االإ�ستماع والّتحّدث

3( املتعّلم الّلم�سي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�ض
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فحة:  املحتويات:                                                                          ال�سّ

الديكور:               4

املواد املطلوبة: كتب، منرب، لفافات، خي�ض، كرا�سي، اآيات، �سورة للفكرة الرئي�سّية.

برنامج مقرتح             5

الرّتحيب:               6

مهّرجني: االإ�ستماع                 7     

املواد املطلوبة:  تياب مهرج عدد اثنان، مال، ر�سائل، �سمغ، كر�سي، �سماعات للأذنني.  

األعاب: اإي�سال الّر�سالة، جلب االإغرا�ض، برج العلب املعدنّية، برج الكبايات       9/8    

املواد املطلوبة موجودة مع �رسح كل لعبة.         10     

الرتانيم: 

1. ي�سوع بحب كل الّنا�ض            10        

2. مني هو ملك ال�سما              11   

3. اتكل على ربّك                11  

املواد املطلوبة: عار�ض �سور �سوئي، الب توب، مكرب �سوت.  

فكرة تطبيقّية: املو�سيقى واالإ�ستماع                12       

املواد املطلوبة: ترانيم، مكرب �سوت.  

غري الّذي ي�سمع            14/13   بي ال�سّ م�رسحّية دمى: ق�سة ي�سوع ال�سّ

املواد املطلوبة : دمى عدد 2 ، م�رسح دمى.  

اآية احلفظ الكتابّية مرق�ض 4 : 9              15   

املواد املطلوبة: كتاب مقّد�ض، االآية مكتوبة بو�سوح على ال�ّسا�سة،   

عار�ض �سور �سوئي، الب توب.  

�ضالة: فكرة اليوم                 16

اأ�ضئلة ولعبة للمراجعة: مناف�سة يف فريقني             17

ن�ضاط املتابعة:                 19/18

املواد املطلوبة: ورقة ن�ساط املتابعة. )باإمكانك ن�سخها وتوزيعها لكل ولد.(  
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املقّدمة )3 دقائق(

فقرة املهّرج )5 دقائق(

لعبة: اإي�سال الّر�سالة )10 دقائق(

ت�سبيح )10 دقائق(

در�ض تطبيقي )5 دقائق(

لعبة: جلب االإغرا�ض )10 دقائق(

بي  م�رسحية الدمى:  ي�سوع ال�سّ

غري ي�سمع  )12 دقيقة( ال�سّ

اآية احلفظ الكتابّية )8 دقائق(

ت�سبيح )5 دقائق(

�سلة  )دقيقتان(

فرتة األعاب )20 دقيقة(

اأ�سئلة ولعبة للمراجعة )10 دقائق(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقرتح
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نرحب بكم وي�رسنا اأن نكون معكم ونق�سى وقتاً ممتعاً 

من خلل التعليم والت�سلية . اأنا فرحان جداً الأنكم معنا 

اليوم. مو�سوعنا اليوم عن �سخ�ض عظيم جداً. �سنتعّلم 

�سيئاً مميزاً عنه عندما كان ولداً �سغرياً. اأريدكم اأن تفرحوا 

ً
معي و�سرنى االآن �سيئاً مميزا.

اإعمل األعاب للرتحيب باالأوالد كلعبة االأحجيات. 

عند و�سولهم اأكتب اأ�سماءهم على بطاقة 

و�سعها على ثيابهم.

الرّتحيب
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املواد املطلوبة: تياب مهرج عدد اثنان، مال، ر�سائل، �سمغ، كر�سي، 

�سماعات للأذنني.

ييخرج اثنان من املهّرجني ويلقون التحية على االأطفال. وفجاأة يرى املهّرجني اأحرف 

االألف و اللم و امليم ثم يرتعبون يف قلوبهم وي�سطربون و يقرروا اأن يعلقوا االأحرف 

على ال�ستارة. 

اأول مهرج يركب الكلمة و يعلقها )اأمل ( ثم ياأتي املهّرج الثاين و بدون اإنتباه و تركيز و 

هو يلعب مع االأطفال و يغريها كلمة )اأمل( اإىل كلمة )اأمل(. ويبداأ بال�سحك وي�رسب 

املهّرج االأول و يرك�ض �رسيعاً للداخل. ويخرج املهّرج االأول والدموع تنهمر من عينيه 

و يبدل كلمة ) االأمل ( بكلمة ) االأمل(، ويعود خللف ال�ستارة. وثم يخرج املهّرج الثاين 

وهو يرق�ض ويف اأذنيه �سماعات مو�سيقى ويحاول املهّرج االأول اأن ي�رسح له ولكن ال 

جدوى.... وهو يغني ويرق�ض يغري كلمة )اأمل( اىل كلمة )مال( وياأتي باالأموال و يبداأ 

باإثارة غ�سب املهّرج االأول. فيغ�سب املهرج االأول منه و ينتزع من اأذنيه �سماعاته 

وياأخذ ماله من بني يديه. فيغ�سب املهّرج الثاين و يغتاظ وي�سع له مادة ال�سقة 

ويل�سقه بالكر�سي ويذهب ليغري الكلمة. ويعود لي�ستفذه وي�سحك عليه. وهنا 

يبداأ املهّرج االأول باحلزن والبكاء في�سفق عليه املهّرج الثاين وي�ساعده ليتخّل�ض من 

الكر�سي. وب�رسعة يل�سق املهّرج االأول املهّرج الثاين وهو يحاول اأن يلفت اإنتباهه اإىل 

كلمة )اأمل (. وفعلً ينتبه املهرج الثاين ويفهم ما ق�سده املهرج االأول ويبداأ االإثنان 

بال�سحك ويحت�سنوا بع�سهم.  

ج
ّ
فقرةاملهر

االإ�ضتماع
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األعاب
موزّعة يف احل�ّضة ح�ضب تق�ضيم الربنامج. 

اإي�ضال الّر�ضالة:    

يق�سم االوالد اىل فريقني. يقف اثنان من نف�ض الفريق مقابل بع�سهم البع�ض على م�سافه 

كبرية حماولني اإي�سال ر�سالة لبع�سهم. يكون الفريق امل�ساد واقف يف الو�سظ وي�سّج  ب�سوت 

عال ليمنع و�سول الر�سالة. 

جلب االأغرا�س:   

حت�سري ع�رسة اغرا�ض )اقلم ر�سا�ض، بطة لعبة، طابات �سغرية، مق�ض للأوالد، تلزيق، اقلم تلوين، 

اوراق ملونة، قلم كبري، طابة، اأو اأي اأغرا�ض اأخرى متوفرة.( وو�سعهم على طاولة.

اح�سار ولدين وو�سع لواحد اير فون و ت�سغيل مو�سيقي ب�سوت عاٍل وعلى الولد االآخر اأن يطلب 

منه اأغرا�ض من االأغرا�ض املو�سوعة امامه. على جميع االأوالد ت�سجيع رفيقهم يف الّلعب.  

برج العلب املعدنّية

املواد املطلوبة: �سحن بل�ستيك، دلو يحتوي على ماء )عدد 2(،علب معدنية من املياه الغازية

و�سع �سحن بل�ستيك على املياه ونقوم باح�سار ولد من كل فريق ونعطي كل ولد دقيقة ويجب 

على كل ولد ان ي�سع العلب املعدنية على ال�سحن فوق بع�سها وعند انتهاء الوقت الفريق 

الذي ميلك اكرب عدد من العلب املعدنية فوق بع�سها يفوز.

ملحظة: يجب و�سع مو�سيقى اثناء اللعب.
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برج الكبايات   

املواد املطلوبة: �سينّية بل�ستيك لكل فريق، كبايات بل�ستيك.

ق�ّسم االأوالد اإىل فرق ح�سب عدد االأوالد احلا�رسين. يقف كل فرق يف �سف منتظمز تختار ولداً 

من كل فريق ليقف مقابل فرقه حاملً ال�سينّية يف يده. اأعط كبايات بل�ستيك لبقّية االأوالد. 

على كل فريق اأن يبني برجاً على ال�سينّية. عند انتهاء الوقت املحدد، يربح الفريق الذي بنى 

اأكرب برج.

ملحظة: يجب و�سع مو�سيقى اثناء اللعب.
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ت�صبيح: 

ي�سوع بيحبك ي�سوع بحب كل النا�ض   

هوي حدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

م�ض لوحدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

)ي�سوع حدك علطول(

بيحبني ي�سوع خلقني     

بحبك ي�سوع خلقك     

بحبنا ي�سوع خلقنا كلنا    

)ي�سوع بحبنا علطول(

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل النا�ض   

هوي حدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

م�ض لوحدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

)ي�سوع حدك علطول(

اأنا مميز ي�سوع خلقني مميز    

اأنا مميز رح �سلني عايل �سوتي   

اأنا مميز يل كلنا ب�سوت عايل    

)ي�سوع بحبني علي طول (

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل النا�ض   

هوي حدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

م�ض لوحدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

)ي�سوع حدك علطول(

اأنا مميز رح زقف زقفه بالعايل   

اأنا مميز رح زقف زقفه بالواطي   

اأنا مميز يل كلنا ب�سوت عايل    

)رح �سلي حبك يا ي�سوع(

ي�سوع بحبك ي�سوع بحب كل النا�ض   

هوي حدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

م�ض لوحدك ي�سوع بحب كل النا�ض   

)ي�سوع حدك علطول(
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ي�ضوع ملك امللوك

)مني هو ملك ال�سما                  من هو ملك االأر�ض

مني هو ملك العامل                   كلو ومني هوملكي

 Jesus ي�سوع 

هوي ملك امللوك

هوي ملك العامل كّلو وهوملكي )2(

ي�سوع ملك ال�سما                ي�سوع ملك االأر�ض

ي�سوع ملك العامل                  كّلو وي�سوع ملكي

Jesus ي�سوع

ي�سوع ملك امللوك

)ي�سوع ملك العامل كّلو وي�سوع ملكي(

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

ملا بتكون م�سايق وحت�ض اأنك كتري خايف            اأتزكر الله حدك وهو كل �سي �سايف )2(

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

اإتكل علي ربك من كل قلبك �سلي بي�سمع �سلتك االإنو بيحبك )2(

ملا تكون م�سايق وحت�ض اإنك كتري خايف بعرف الله حدي وهو كل �سي �سايف )2(

بعرف اأنو مكتوب اإين اأنا حمبوب )2(              رح داميا �سل متزكر وقووووووول

اإتكل علي ربك من قلبك �سلي بي�سمع �سلتك الإنو بيحبك )2(
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فكرة تطبيقية

الو�ضيقى واالإ�ضتماع    

  

املواد املطلوبة: 

ترانيم، مكرب �سوت

 

�سع ثلثة ترانيم يف نف�ض الوقت من الرتانيم التي تعلمها االأوالد �سابقاً. 

واطلب من االأوالد جميعهم اأن يعرفوا ما هي الرتانيم. واأخربهم اأنه 

من ال�سعب اأن يحزروا ما هي الرتانيم الثلث ب�سبب اأنها مع بع�سها 

وب�سبب الت�سوي�ض الذي حولهم والأنهم يتكلمون �سوياً اأي�سا. من املهم 

اأن ن�سغي بانتباه حتى نفهم ما يقال لنا.
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املواد املطلوبة: دمى عدد 2 ، م�رسح دمى

) القائد يتكّلم ويُحاور الُدمى(

القائد: كيف حالكم يا اأ�سحاب؟ ما هذا ال�سوت؟ اآه هوؤالء رِفاقي وليم و�سكيب.

 االأوالد( ملاذا تتعاركان؟
ّ
)الُدمى ت�سعد وحُتي

دُمى رقم 1: زعلنة منه الأنه ال ي�سمع يل 

دُمى رقم 2: ال هي ال ت�سمعني

اي ال اي ال 

القائد: توقفا اأنا عندي احلل ما راأيكما اأن اأخربكما ق�سة؟ 

ق�ضة ي�ضوع ال�ّضبي ال�ّضغري الّذي ي�ضمع  

الُدمى: اأجل نحن نحب الق�س�ض كثرياً.

ً القائد: ح�سنا

عندما كان ي�سوع بعمر 12 �سنة قّرر اأهله 

ان يذهبوا اىل اور�سليم ليحتفلوا بعيد ممّيز 

اإ�سمه عيد الف�سح. )اإ�رسح معنى عيد 

الف�سح(.  تخّيلوا كيف كانوا مي�سون وقتاً 

م�سلياً يف هذا العيد. كانوا ي�سرتون ثياباً 

جديدة، يلعبون وي�سلون وياأكلون اأكلً لذيذ 

جداً. وكان هناك مو�سيقى على الدرامز 

واإلكرتيك غيتار.

)كرافات- هامربغر- غيتار اإلكرتيك( 

دُمى رقم1: اأنا اأحب الغيتار كثرياً.

ً دُمى رقم 2: اأجل �سحيح واأنا اي�سا

القائد: لنُكّمل الق�سة

ترك يو�سف ومرمي اهل ي�سوع اور�سليم 

 مع اأقاربه لكنهما 
َ
واأعتقدا اأن ي�سوع بقي

فت�سا و�ساأال عنه فلم يجداه، خافا جداً 

الأنهما مل يجداه مع اأحد.

خاف يو�سف ومرمي كثرياً و�سارا يفت�سا عنه 

على الطريق ويف املحلت واأخرياً وجداه يف 

الهيكل )اإ�رسح كلمة هيكل(. اإنه يتكّلم مع 

املعلمني يف داخل الهيكل. كان ي�سمع لهم 

وي�ساألهم اأ�سئلة ذكّية لدرجة اأنهم اإنده�سوا 

كيف اأن ولداً بعمر 12 �سنة يتكّلم بحكمة 

ومعرفة. 

)تبداأ الدمى بالعراك( 

القائد: ملاذا تتعاركا االآن؟

دُمى رقم 2: اأنا اأذكى منك

دُمى رقم 1: ال اأنا

القائد: ههههه اأنتما االإثنني اأذكياء. لنكّمل 

االآن  الق�سة:

كان ي�سوع وكل ال�سعب ي�سمع له، جاءت 

م�رسحّية ُدمى:
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اأمه واأباه وقاال له:« كيف بقيت هنا؟ لقد 

خفنا عليك و�رسنا نفت�ض ون�ساأل عنك كل 

�سخ�ض«. 

فجاوبهما ي�سوع وقال:« ملاذا تطلبونني؟ 

اأال تعلمون اأنه يجب اأن اأكون يف بيت اأبي«.  

لكنهما مل يفهما عليه. ولكنه اأطاع اأهله 

ورجع معهما. 

يف ذلك احلني كان ي�سوع ينمو باحلكمة 

والنعمة والقامة )القامة يعني اجل�سد اي 

باحلجم اخلارجي(.

دُمى رقم 1: �سحيح كيف ن�ستطيع اأن 

نفعل ما تُعلمنا اإياه؟ 

القائد: واو �سوؤال حلو جداً واأنا متاأكد يا 

رفاقي اأنكم ت�ساألون نف�ض ال�سوؤال.

كان ي�سوع مثل اجلميع يهتم مبا تقوله كلمة 

الله وكان عنده حب ليعرف اأكرث واأكرث عن 

االأ�سياء التي كان ي�سمع عنها وهذا ظهر 

من خلل اأ�سئلته التي كان ي�ساألها للكتبة 

واملعلمني.

�سحيح اأن ي�سوع كان �سغري يف ال�سن لكّنه 

عمل ما هو حق وما هو مكتوب يف الكتاب 

املقد�ض .

اأحب اأن اأ�ساأل واأعرف اأكرث عن كلمة الرب. 

واأنت هل حُتّب؟

ماذا ن�ستطيع اأن نفعل بكلمة الله؟ 

-ن�ستطيع اأن نقراأها

الكتاب املقد�ض هو كلمة الله نقراأه ونتعّلم 

منه. اإن كان هناك �سيء مل نفهمه علينا اأن 

 اأكرب منا وهو يُ�ساعدنا. 
ً
ن�ساأل اأحداأ

-اأن نعي�س الكلمة 

كما فعل ي�سوع عا�ض بح�سب الكلمة 

وطّبقها على حياته يومياً. ونرى هذا عندما 

اأطاع اأهله. الأن الكتاب املقد�ض يقول لنا اأن 

نطيع اأهلنا.

-ون�سارك الكلمة

ي�سوع مل يقراأ فقط الكلمة و�ساأل اأ�سئلة 

ولكّنه �ساركها مع االآخرين بحياته على 

االأر�ض.

ً -ي�سوع كان م�ستمعاً جيدا

اأنا اأريد ان اأ�سمع باإنتباه للرب ولغريي. واأنا 

اأكيد اأنكم اأنتم اي�ساً �سوف تفعلون ال�سيء 

نف�سه.

ال تقل اأنا �سغري وال اأعرف. ي�سوع كان �سغرياً 

وقِدر اأن يُغرّي اموراً كثرية.

اأنا اأكيد اأن كل واحد منا قادر اأن يعمل تغيري 

اإذا ع�سنا بح�سب الكتاب املقد�ض. 
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اآية احلفظ الكتابّية
مرق�س 4 : 9  

املواد املطلوبة: كتاب مقّد�ض، االآية مكتوبة بو�سوح على ال�ّسا�سة، عار�ض �سور �سوئي، الب توب.

قّدم االآية:

عندما كنت �سغرياً مل اأكن اأطيع ما يقوله يل اأهلي كنت دائماً اأعمل ما اأحبه.

رّكز على الدر�ض وا�سمع ما تقوله املعلّمة بل كنت األعب يف 
ُ
حتى يف ال�سف مل اأكن اأ

هذا الوقت.

عندما بدات اأقراأ الكتاب املقد�ض، لفتت نظري االآية يف )مرق�ض4: 9 ( تقول:« من له 

ذنان لل�سمع فلي�سمع«.
ُ
اأ

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�س:

لنفتح الكتاب املقد�ض على هذه االآية هي يف العهد اجلديد يف االإجنيل الثاين، مرق�ض4: 

9 ونقراأها من الكتاب املقد�ض ) ندع ولد يقراأها امام اجلميع( .

ا�رسح وطّبق:

نا�ض لهم اأذنان 
ُ
الله اأعطانا اذنان لن�سمع بهما الكلم ونعرف ماذا نفعل ولكن هناك اأ

ي�سمعون الكلم وال يطبقونه. 

هنا تقول االآية ان اأذنانا هي لن�سمع كلمة الرب ونطبقها يف حياتنا اي نعمل بها.

وماذا علينا اأن ن�سمع وملن؟  اأن ن�سمع الكلم اجليد وال�سالح. ن�سمع لكلم اأهلنا 

واملعلمة باملدر�سة واإخوتنا االأكرب منا الأنهم يريدون ما هو خلرينا.

اإذا كان ي�سوع بقلبك فاأنت يجب اأن ت�سمع لكلمة الرب وتطبقها يف حياتك عندما 

يقول الرب ي�سوع  اأن نكون لطفاء مع االآخرين يجب اأن تفعل ذلك . اإن قالت اأمك لك 

اأن تنتبه اىل اأخيك يجب اأن تطيع هكذا تطبق االآية التي تعلمناها اليوم.

اما اذا مل يكن ي�سوع بقلبك فاأنت �سوف ت�سمع ولكن لن ت�ستطيع ان تطيع الأن لي�ض 

عندك القوة بداخلك لتفعل ال�سواب ب�سبب اخلطّية املولود فيها. يجب اوالً اأن تعرتف 

بخطيتك امام الرب وتوؤمن اأنه الوحيد القادر اأن يخل�سك منها وي�ساعدك حتى تقدر 

اأن تطيع وتطبق. هل تريد اليوم اأن تاأخذ هذا القرار او االإختيار.

كّرر االآية عّدة مّرات مع االأوالد:

اق�سم االأوالد اىل ق�سمني. ق�سم يقول كلمة من االآية والق�سم االآخر يقول الكلمة 

الثانية وهكذا ت�ستمر اللعبة بتغيري االأدوار حتى يحفظوا االآية.

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

وتذكرمت االآية.  
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�صالة:
فكرة اليوم

لة يف  بكل اخت�سار، راجع ما تعلمناه عن ال�سّ

املّرات ال�ّسابقة.

ثّم ا�ساأل: ملن علينا اأن ن�سلي؟؟

ا�سمع للإجابات االوالد. واكمل بالقول اأنه علينا 

اأن ن�سلي الأجل اأهلنا: بابا وماما واخواتنا. اأي�ساً 

ن�سلي الأجل اأ�سحابنا الّذين نحبهم والّذين ال 

نحبهم. علينا اأن ن�سلي اأي�ساً من اجل بلدنا ان 

يكون فيها �سلم ومن اجل روؤ�سائنا.

قد االأوالد يف �سلة ق�سرية ذاكراً االأوالد 

واأهاليهم. واذكر البلد وروؤ�سائها طالباً �سلماً 

من اإلهنا.
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اأ�صئلة ولعبة 

للمراجعة: 
الّلعبة 

ق�ّسم االأوالد اإىل فريقني ودعهم يختاروا العباً من كل فريق ليكون ممثلً 

لفريقه. ا�ساأل ال�سوؤال للفريقني والفريق الذي يجيب ا�رسع هو الرابح. اخرب 

الفرق انّك �ست�سجل النقاط واإذا كان باالإمكان دعهم يروا النقاط على 

ال�ّسا�سة اأو الّلوح وذّكرهم كل فرتة مبجموع نقاط فريقهم لتحفيزهم.

الأ�سئلة:

ملاذا قرر ي�سوع واأهله الذهاب الأور�سليم؟ •  -

كيف اأ�ساع مرمي ويو�سف ي�سوع؟ •  -

اأين وجد مرمي ويو�سف ي�سوع؟ •  -

ماذا كان يفعل ي�سوع عندما وجده اأبواه؟ •  -

ماذا قال ي�سوع ملرمي ويو�سف عندما وجدوه؟ •  -

ماذا تعّلمنا من ي�سوع يف الق�سة؟ •  -

كيف اأقدر اأن اأ�سمع لله؟ •  -

كيف اأقدر اأن اأ�سمع للآخرين؟ •  -

 باإمكانك اأن حت�رسه على جميع االأوالد يف 
ْ
وزّع حلوى اأو اأي �سي

نهاية الّلعبة واثني على اداء الفريقني.
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ن�صاط للمتابعة: 

تذّكر هذا االأ�سبوع اأن ت�سمع بانتباه لله ولغريك. اإن كنت م�ستمعاً جّيداً، 

�سع علمة حتت الوجه املبت�سم. واإن مل تكن م�ستمعاً جّيداً، �سع علمة 

حتت الوجه احلزين.

»من له اأذنان لل�سمع فلي�سمع.«  مرق�ض 4 : 9

18



االثنني

الثلثاء

االأربعاء

اخلمي�ض

اجلمعة

ال�سبت 

االأحد

االثنني

الثلثاء

االأربعاء

اخلمي�ض

اجلمعة

ال�سبت 

االأحد
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