
الدر�س الأول

الّن�س الكتابي: اأخبار اأيّام الثاين ٣٤

الهدف: اأن يعرف الولد اأن كلمة الله 

اأ�شا�س وي�شعر بحاجته لبناء حياته عليها 

وياأخذ بع�س الآيات والأمثلة لبناء حياته 

على كلمة الله التي :هي الكتاب املقّد�س.

الفكرة الرئي�سّية: كلمة الله اأ�شا�س 

بتقدر تبني عليها حياتك.

اآية احلفظ: »خّبات كالمك يف قلبي لكيال 

اأخطئ اإليك« مزمور ١١:١١٩

 يو�شّيا

غري  امللك 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

عندما يفهم املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند الأطفال ويُعّدل تعليمه ح�شب هذه الأمناط، يتعّلم الأطفال. ي�شاعدك 

الّتعليم بح�شب الأمناط على الو�شول لكل فرد و�شعه الّله يف �شّفك.

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

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

الّذين و�شعهم الّله يف حياتنا. 

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

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

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل الإ�شتماع وحماورة الأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّشا�س •

غرية • ي�شتمتع باملجموعات ال�شّ

يحتاج لأ�شاليب تفاعلّية •

ال�شوؤال الّذي ي�شاأله املتعّلم املتعاون: 

 معرفة هذا؟
ّ
ملاذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة • يف�شّ

يحتاج اإىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج اأن يرى كيفّية اإمكانية تطبيق احلّق •

ي�شتمتع بحّل امل�شاكل  •

ال�شوؤال الّذي ي�شاأله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املحا�رسات • يف�شّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�شّ

ي�شتمتع باملناف�شة والإمتحانات املو�شوعّية •

ال�شوؤال الّذي ي�شاأله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
ماذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّتاهات اختباريّة، يغامر •

ميكن اأن يكون مت�شلطاً •

يرغب بعمل الأمور بطريقته املتفردة اخلا�شة •

ي�شتمتع بوجود اختيارات •

ال�شوؤال الّذي ي�شاأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�شبح هذا؟

أنماط الّتعّلم والمنهاج
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اإعرَف منط تعّلمك ال�ّشخ�شي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد الإ�شافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 

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

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�شب منط تعّلمنا ال�ّشخ�شي. معرفة ما هو، يُ�شاعدنا لنغرّي يف اأ�شاليبنا حّتى نقدر اأن 

ن�شل اإىل جميع اأمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�شتخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

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

الأطفال يف �شّفك بالإجابة على الأ�شئلة الّتي ي�شاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأنا بحاجة لهذا، واأنا م�شتعد لأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد الأطفال اإىل الكتاب املقّد�س واأعطه حقائق وعمق يف املعلومات. ليقول: »هناك الكثري لأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة ال�ّشخ�شيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف اإىل بقية اأيّام الأ�شبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �شاعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�شّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�س املنهاج، 

�شوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�شتخدام بع�س اأجزاء الّدر�س، تاأّكد 

اأن تختار فقرات كافية لت�شل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�شاً تف�شيالت الّطرق احل�شّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط الّتعّلم 

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

فهم تف�شيالت الّطرق احل�شّية: 

ور ١( املتعّلم الب�رسي: يحتاج اإىل القراءة وال�شّ

2( املتعّلم ال�ّشمعي: يحتاج اإىل الإ�شتماع والّتحّدث

٣( املتعّلم الّلم�شي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�س

٣



فحة:  املحتويات:                                                                          ال�شّ

الديكور:               ٤

املواد املطلوبة: اأعالم، �شجاد اأحمر، �شيوف، اأعمدة، �شورة للفكرة الرئي�شّية.

برنامج مقرتح             5

الرّتحيب:               6

مهّرجني: هاتف/ هاتف ذكي              7     

املواد املطلوبة:  تياب مهرج ـ �شندوق ـ الة حا�شبة ـ دفرت او دليل تلفون ـ ورقة ر�شالة ـالبوم �شور  ـ   

تلفون قدمي  ـ كامريا قدمية.  

األعاب: تزين امللك وامللكة، الّطابة النّقالة، جمع الآية، فرز حّبات احللوى         8/ ٩/ ١٠

املواد املطلوبة موجودة مع �رسح كل لعبة.     

مقدمة ل�ضخ�ضّية اليوم:              ١١

الرتانيم: 

١. ي�شوع بحب كل الّنا�س            ١٢        

2. مني هو ملك ال�شما               ١٨  

املواد املطلوبة: عار�س �شور �شوئي، لب توب، مكرب �شوت.  

و�ضيلة اإي�ضاح: حبوب التلوين ال�شغرية             ١٣       

املواد املطلوبة: حبوب تلوين املاء اأو البي�س، وعاء زجاجي مملوء ماء.   

متثيلّية ق�ضرية: كزبرة              ١٥/١٤  

املواد املطلوبة : مالب�س ملك ـ مالب�س حلقيا ـ تاج ـ كتاب مقد�س اأو لفافة ـ   

كامريا ميكرفون ـ اغرا�س بناء �شعر م�شحك للمذيعة ـ مو�شيقى اأخبار  

العلوم )مقدمة لآية احلفظ(:  بالون و�شمعة وماء           ١٨   

املواد املطلوبة: بالون، �شمعة مثّبة يف �شحن، كا�شة ماء، وّلعة، ابرة )حقنة(.  

اآية احلفظ الكتابّية: مزمور ١١٩ : ١١            ١٦

املواد املطلوبة:كتاب مقّد�س، كلمات الآية مطبوعة على اأوراق وجمّلدة.  

مناق�ضة: اأ�شئلة مقرتحة              ١٧

ق�ّضة يف كلمة: يو�شّيا              ١٩

املواد املطلوبة: كتاب مقّد�س  

�ضالة: فكرة اليوم                    ٢٠

خدعة: خدعة املنديل               ٢١            

املواد املطلوبة:  منديل ورقي )عدد 2(.  

اأ�ضئلة ولعبة للمراجعة:              ٢٢

املواد املطلوبة: لعبة الأحجية )مرفقة(  

ن�ضاط املتابعة:              ٢٦/٢٤/٢٣

٤



املقّدمة )5 دقائق(

فقرة املهّرج )5 دقائق(

لعبة: تزيني امللك وامللكة )١0 دقائق(

مقّدمة �شخ�شّية اليوم )دقيقتان(

ت�شبيح )5 دقائق(

و�شيلة اإي�شاح )٣ دقائق(

لعبة الّطابة الّنقالة )١0 دقائق(

متثيلّية ق�شرية:  كزبرة   )8 دقائق(

اآية احلفظ الكتابّية )١0 دقائق(

مناق�شة )١5 دقيقة(

ت�شبيح )5 دقائق(

ة يف كلمة )5 دقائق( الق�شّ

�شالة  )دقيقتان(

فرتة األعاب )20 دقيقة(

خدعة )٣ دقائق(

اأ�شئلة ولعبة للمراجعة )١0 دقائق(

.
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.
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.

.
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.
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.
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.

.

برنامج

مقرتح
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اأهالً و�شهالً بكم. اأنا اإ�شمي _______ 

وانا م�رسور جداً لأين معكم اليوم، 

 .___________________

�شوف نُقّدم لكم �شيء ممّيز وجميل.

اأريد منكم اأن تكونوا فرحني وت�شحكوا مع الرتكيز حتى نرى 

كيف ت�شتطيعون ان تكونوا ابطال مع اأنكم �شغار.

اإعمل األعاب للرتحيب بالأولد كلعبة الأحجيات.

عند و�شولهم اأكتب اأ�شماءهم على بطاقة 

و�شعها على ثيابهم.

الرّتحيب
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املواد املطلوبة: تياب مهرج ـ �شندوق ـ الة حا�شبة ـ دفرت او دليل تلفون ـ 

ورقة ر�شالة ـ البوم �شور ـ تلفون قدمي ـ كامريا قدمية

مو�ضيقى: ن�شع مو�شيقة �رسيعة ويخرج مهرج.

يكون �شخ�س جال�شاً وهو يلعب بهاتفه. يدخل مهرِّج معه �شندوق ويقرتب من هذا 

ال�شخ�س لريى ماذا يفعل. فرياه يعمل على الآلة احلا�شبة فيُخرج واحدة من العلبة 

ويبداأ بالعّد واحل�شاب... بعدها يذهب اإليه فرياه ير�شل ر�شالة ن�شّية فيذهب ويجلب 

ورقة يكتب عليها وي�شعها يف مغّلف ويرميها اىل اخللف. 

بعدها يبداأ ذلك ال�شخ�س بت�شوير نف�شه على طريقة ال�شلفي فيغار منه املهّرج 

ويجلب كامريا كبرية ويبداأ بت�شوير نف�شه ... بعدها يقوم ال�شخ�س بالإت�شال باأحدهم 

على هاتفه اخللوي ويبداأ بالتكلم معه ب�شوٍت خافت. فيقوم املهّرج بالإت�شال باأحد 

الأ�شخا�س من خليوي كبري وم�شحك ويتكّلم بطريقة م�شحكة... 

بعدها يقوم هذا ال�شخ�س بالإ�شتماع اىل املو�شيقى فيح�رس املهّرج ) الوكمان( 

وي�شمع مو�شيقى �رسيعة ويرق�س على اإيقاعها. يقوم هذا ال�شخ�س مب�شاهدة �شور 

فيُح�رس املهّرج األبوم �شور كبري ويتفّرج عليه. 

يذهب هذا ال�شخ�س فيبقى املهّرج لوحده فيقوم بو�شع الأغرا�س داخل ال�شندوق.

يدخل هذا ال�شخ�س جمدداً ويعطي املهّرج هاتفاً الذي فرح فرحاً عظيماً وراح ي�شوِّره 

» �شلفي« 

نتعّلم من هذا ال�ضكت�س باأن االأ�ضياء ال�ضغرية واملبادرة ال�ّضغرية لها مفعول كبري

هاتف/ هاتف ذكي
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األعاب
موزّعة يف احل�ّضة ح�ضب تق�ضيم الربنامج. 

لعبة تزين امللك وامللكة:    

املواد املطلوبة: ورق ملون، كرتون ملون، مق�شات، تلزيق ورق، حمارم.

يجب اأن تكون املواد كافية لعدد الفرق 

طريقة اللعب:

بعد اأن ينق�شم جميع الأولد اىل فرق من 8 اإىل ١0  اأ�شخا�س، يختار 

القائد ملك اأو ملكة من كل فريق لتزينهم بجميع املواد املطلوبة . 

مالحظات:

دع امل�شاعدين ي�شاعدوا الفرق اإذا كان هناك حاجة. •

دع الفريقني دائماً يكونوا رابحني و�شّفق للفريقني. •

 حّدد وقت للعبة مثالً 7 دقائق ويف النهاية يدق اجلر�س  •

معلناَ نهاية اللعبة.

اإنها لعبة داخلية. •

�شع مو�شيقى خلفّية بينما يلعب الأولد. •
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لعبة الطابة النّقالة   

املواد املطلوبة: طابة، كرا�شي على عدد الأولد

طريقة اللعب:

يجل�س الأولد على كرا�شي ب�شكل دائري، واإذا كان العدد اأكرث من 20 نق�شم الأولد اإىل اأكرث من 

فريق، ويبقى واحد فقط واقف يف الو�شط. )و�شط الدائرة(.

على الأولد اأن يرموا الكرة لبع�شهم البع�س، وعلى ال�شخ�س الواقف يف الو�شط اأن يحاول 

التقاط الكرة اأو يرك�س للم�س رجل الطفل اجلال�س على الكر�شي الذي يحمل الكرة.

فاإذا التقط الكرة اأو مل�س رجل اأحد الأولد الذي يحمل الكرة فيجل�س بدل ال�شخ�س الّذي مل�س 

رجله وتكمل اللعبة.

مالحظات:

ل يحق للولد اأن يرمي الكرة لل�شخ�س الذي بجانبه متاماً، عليه اأن يرميها لل�شخ�س الثاين  •

عن ميينه اأو ي�شاره اأو اأبعد.

كن منتبهاً اأن كل الأولد تلعب. •

اإنها لعبة داخلّية. •

حدد وقت للعبة مثالً 7 دقائق ويف النهاية يدق اجلر�س معلن نهاية اللعبة. •

دع الكل يكون رابح و�شّفق للجميع. •

�شع مو�شيقى خلفّية بينما يلعب الأولد. •

٩



لعبة جمع االية:    

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

املواد املطلوبة: اأحرف الآية مطبوعة كل على حدة. )اذا امكن تيلدها(

وهكذا كل الية.

اللعبة:

يطلب القائد من الولد بتكرار الآية التي مت حفظها يف الربنامج قبل ان يلعبوا.  ثم يقوم 

حيح. لت�شهيل اللعبة، ميكن ان تعر�س  القائد بت�شجعهم على و�شع الوراق بالرّتتيب ال�شّ

الآية على �شا�شة العر�س. الفريق ال�رسع والذي يجمع الية اأولً هو الذي يربح.

�شّجع كل الأولد مل�شاركتهم. 

لعبة فرز حبات احللوى:    

نختار �سخ�ص من كل فريق ون�سع امامه حبات حلوى ملونة من اربعة الوان. ون�سع اي�سا كا�سات 

من البال�ستيك على عدد االلوان. يجب على الالعب فرز االألوان وكل لون ي�سعه يف كا�ص �سمن وقت 

حمدد والالأعب الذي يفرز حبات اكرث يربح.

كمالكتأبخ

١0



مقدمة ل�شخ�شّية اليوم

اأهالً و�شهالً بكم، اأنا جداً م�رسور لأين معكم اأنا اإ�شمي _____  اأكيد انتم ترون 

�شور ال�شخ�شيات حولكم هل يعرف اأحدكم ماذا تعني هذه ال�شور؟ او من هم هوؤلء 

ال�شخ�شيات؟ اإ�رسح �شورتني او اأكرث.

اإ�رشح اول �ضخ�ضية وهي يو�ضيا:

يو�شيا كان طفالً عمره 8 �شنوات، من منكم عمره 8 �شنوات؟

وماذا تفعل بهذا العمر؟ ) دع الأولد يُجيبون(

وانا اي�شاً عندما كنت بعمر يو�شيا كنت اأق�شي وقتي باللعب ومل اأكن اأطيع اأهلي. اأريد اأن 

اأخربكم �شيء ولكن ل تخربوا اأحد به، مل اأكن اأحب الدر�س.

ولكن يو�شيا بهذا العمر اأ�شبح ملكاً! اإيه اإيه ملك! اأرى الإ�شتغراب على وجوهكم. وانا 

اي�شاً كنت متفاجئاً اأن ا�شمع عن احد عمره 8 �شنوات اأ�شبح ملكاً. 

ولكن لأنه كان ولد جيد و�شالح بعك�س ابوه واأجداده الذين كانوا اأ�رساراً، ومل يُطيعوا كلمة 

الله.

اأي �شيء �شغري ممكن اأن يكون له مفعول كبري... 
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ت�شبيح: 

ي�شوع بيحبك ي�شوع بحب كل النا�س   

هوي حدك ي�شوع بحب كل النا�س   

م�س لوحدك ي�شوع بحب كل النا�س   

)ي�شوع حدك علطول(

بيحبني ي�شوع خلقني     

بحبك ي�شوع خلقك     

بحبنا ي�شوع خلقنا كلنا    

)ي�شوع بحبنا علطول(

ي�شوع بحبك ي�شوع بحب كل النا�س   

هوي حدك ي�شوع بحب كل النا�س   

م�س لوحدك ي�شوع بحب كل النا�س   

)ي�شوع حدك علطول(

اأنا مميز ي�شوع خلقني مميز    

اأنا مميز رح �شلني عايل �شوتي   

اأنا مميز يال كلنا ب�شوت عايل    

)ي�شوع بحبني علي طول (

ي�شوع بحبك ي�شوع بحب كل النا�س   

هوي حدك ي�شوع بحب كل النا�س   

م�س لوحدك ي�شوع بحب كل النا�س   

)ي�شوع حدك علطول(

اأنا مميز رح زقف زقفه بالعايل   

اأنا مميز رح زقف زقفه بالواطي   

اأنا مميز يال كلنا ب�شوت عايل    

)رح �شلي حبك يا ي�شوع(

ي�شوع بحبك ي�شوع بحب كل النا�س   

هوي حدك ي�شوع بحب كل النا�س   

م�س لوحدك ي�شوع بحب كل النا�س   

)ي�شوع حدك علطول(
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و�شيلة اإي�شاح

حبوب التلوين ال�ضغرية.

  

املواد املطلوبة: 

حبوب تلوين املاء اأو البي�س، وعاء زجاجي مملوء ماء. 

 

مي�شك امل�شوؤول بحّبة التلوين وبجانبه حو�س املاء وي�رسح باأنه مع اأنها 

�شيء �شغري جداً _ي�شعها يف املاء ويحّرك_ ولكّنها ت�شتطيع تغري 

وتلوين كمية اأكرب من حجمها.
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املواد املطلوبة: مالب�س ملك ـ مالب�س حلقيا ـ تاج ـ كتاب مقد�س اأو لفافة ـ كامريا ـ ميكرفون ـ اغرا�س 

بناء ـ �شعر م�شحك للمذيعة 
ال�شخ�شيات: مذيعة ـ رجل مع كامريا ـ يو�شيا  ـ  حلقيا ـ عامل بناء ـ مو�شيقى اأخبار

يكون عامالً جال�شاً على حدًى يعمل ومذيعة تلب�س ثياباً ف�شفا�شة و�شعرها منكو�س، ت�شل مع 

امل�شوَّر اىل مكان اإ�شمه » اور�شليم«. تبدا املو�شيقى عند الدخول.

تقول املذيعة للم�شّور: » دقيقة، هل �شكلي جيد؟ حلظة حلظة اريد ان ا�رسِّح �شعري، هّيا باإمكانك 

البدء بالت�شوير«.

كزبرة

امل�ضّور: » هيا 2، ٣...« تقاطعه

ل غّرتي« املذيعة: » انتظر حلظة اريد اأن اأعدِّ

امل�ضّور: » ا�رسعي، �رسنا على الهواء.

كزبرة: هواء؟؟؟ ولكنني ل ا�شعر ب�شيء، احلّر 

�شديد هنا«. 

امل�ضّور: ) م�شدوم( نعم احلّر �شديد ولكن 

دعينا نكمل.

كزبرة: اأهالً و�شهالً بكم يف حلقة جديدة من  

�شوفوا وين الق�شية . نحن معكم مبا�رسة 

من اور�شليم، حيث يقوم عدد من العّمال 

ببع�س اأعمال البناء. والآن �شنتكلم مع 

احدهم ليخربنا ماذا يح�شل:« مرحباً »ا�شتاذ 

هل باإمكانك ان تخربنا ماذا يح�شل هنا؟«

العامل: عفواً، من تكوين ح�رستِك؟

كزبرة: هل يُعقل يا اأ�شتاذ انك ل تعرف كزبرة 

اأ�شهر مذيعة يف البلد؟ كل النا�س تعرفني.

العامل: ت�شبهني البقدون�س اأكرث هاهاهاها.

كزبرة: اوقفوا الت�شوير، لقد تعبت واأريد 

الذهاب.

امل�ضّور:  اأرجوك كزبرة يجب ان نكمل 

الت�شوير.

كزبرة: ) تكمل بعد اأن ترتب امورها(. اأ�شتاذ 

هل باإمكانك ان تخربنا ماذا يح�شل؟ 

العامل: هل اظهر الن على التلفاز؟ 

عبدوووووو اأنا عالتلفاز كيف حالك؟

كزبرة: ما هذه البهدلة؟

امل�ضّور: ما راأيِك باأن نذهب عند امللك؟

كزبرة: ح�شناً هبا بنا.

كزبرة: ) وهي ت�رسخ( مولي امللك يو�شيا.

يو�ضيا: مرحباً ، ماذا تريدين.

كزبرة: اأنت يو�شيا؟ اإذهب حبيبي ونادِ امللك 

يو�شيا ل وقت لدينا.

يو�ضيا: اأنا هو امللك يو�شيا، عمري ١6 �شنة 

هاهاها.

متثيلّية ق�شرية:
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كزبرة: ) م�شدومة( اأوووووف، كم كان عمرك 

عندما ت�شّلمَت احلُكم؟

يو�ضيا: 8 �شنوات ومل اكن اعرف ماذا ينبغي 

ان اأفعل وقتها؟ كان ال�شعب بعيد عن الرب 

ويعبدون الأ�شنام.

كزبرة: وماذا فعلت لحقاً؟

يو�ضيا: كنت ا�شاعد النا�س اىل ان كربت قليالً 

وا�شدرت قراراً باأن اأهدم كل التماثيل وكل 

معابد الأ�شنام يف كل اور�شليم. وقّررت ان 

ابني هيكالً كبرياً نعبد الله فيه. وباإمكانِك 

ان تاتي لت�شاهدي الهيكل بينما يقوم 

العّمال ببنائه.

) يتوقفون ليُ�شاهدوا البناء ويرك�س حلقيا 

�شوبهم(

حلقيا: مولي امللك ) وهو ي�رسخ( مولي 

امللك يو�شيا.

يو�ضيا: ما بك يا حلقيا؟

حلقيا: لقد وجد العّمال هذا الكتاب وعندما 

فتحناه وجدنا �شفر ال�رسيعة اي كالم الله.

يو�ضيا: كالم الله! يجب ان نقراأه لنعرف ماذا 

يريد مّنا الله. لكي ننّفذ اوامره.

حلقيا: اإن اف�شل �شخ�س يقدر ان ي�شاعدنا 

ويُف�رّس لنا املكتوب هو النبّية خلدة.

يذهب اجلميع اىل النبّية خلدة خلف ال�شتارة.

املذيعة:  كما راأينا اأن امللك يو�شيا يحب الله 

وي�شمع كالمه، والآن ذهب اىل النبّية خلدة 

لرنى ماذا �شتقول له.

) يرجعون من عند خلدة(

) ترك�س كزبرة وت�شاأل امللك(: » مولي امللك 

ماذا قررت اأن تفعل بعدما عرفت ما هو 

مكتوب؟

يو�ضيا: كلمة الله هي الأ�شا�س الذي تقدرِ ان 

تبني عليه حياتِك.

كزبرة: ماذا تعني؟ هل تقدر ان ت�رسح 

للم�شاهدين؟

يو�ضيا: هل راأيِت هذا الهيكل الذي نبنيه؟ اإذا 

مل ندعم اأ�شا�شاته �شوف ياأتي يوم وينهار.

هكذا يجب اأن تكون حياتنا مبنية على 

اأ�شا�س كلمة الله لتكون �شاحلة. 

املذيعة: كالم رائع وماذا قررت اأن تفعل؟

يو�ضيا: �شوف اأعمل ما يريده الله مني 

ونعبده لوحده و�شوف نعاود الإحتفال بالأعياد 

املقد�شة بعدما تركها ال�شعب، و�شوف نرجع 

ال�رسيعة ونطّبق الو�شايا.

امل�ضّور: اأ�رسعي كزبرة يجب اأن ننهي املقابلة.

كزبرة:  هل �شكلي جيد؟ هل �شعري مرتب؟ 

اأهم �شيء الرب�شتيج.

امل�ضّور: ) يغ�شب( كفى، �شوف اأذهب اأكملي 

مبفردك ) يذهب(

كّمل 
ُ
كزبرة: ماذا ح�شل له؟ ل م�شكلة اأ

مبفردي ) تعطي الكامريا لطفٍل �شغري(، وكما 

راأينا م�شاهدينا كيف اأطاع يو�شيا امللك 

كلمة الله وباإمكاننا جميعنا اأن نكون مثله. 

الله م�شتعّد اأن ي�شتخدم كل اإن�شان مهما 

كان �شغري ال�شّن او �شعيف ال�شحة او فقرياً 

ل ميلك اي �شيء. الله قادر على كل �شيء، ول 

يجب ان نن�شى باأن نبني حياتنا على كلمة 

الله لأنها هي الأ�شا�س. 

كانت معكم كزبرة من اإذاعة �شي تك تك 

اور�شليم.
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اآية احلفظ الكتابّية
املواد املطلوبة: بالون، �شمعة مثّبة يف �شحن، كا�شة ماء، وّلعة، ابرة )حقنة(.

طباعة كلمات الأية على ورق + تليد، مالقط غ�شيل على عدد الكلمات

قّدم االآية:

يقوم املقدم بنفخ بالون وي�رسح ان القلب مثل هذا البالون .

والقلب ان مل يوجد بداخله كالم الله املوجود يف الكتاب املقد�س �شوف يف�شد 

ويخرب وي�شع البالون فوق �شمعة م�شتعلة وهو ما�شك البالون من جهة 

العقدة وعندها �شوف ينفجر البالون ونقول هكذا قلبنا بدون كالم الله �شوف 

يحدث به

يح�رس بالون اأخر وي�شع به قليل من املاء بوا�شطة ابرة)حقنة( ويقول لنعترب اأن 

املاء هو كالم الله واذا خباأت هذا الكالم يف قلبك ليف�شدقلبك وي�شع البالون 

فوق ال�شمعة امل�شتعلة ومي�شه بنف�س الطريقة ال�شابقة وجهة النار من جهة 

املاء املجمع داخل البالون وبذلك لن يفقع البالون نتيجة ان املاء بداخله. ونقول: 

وهكذا عندما نخّبئ كالم الله يف قلبنا يحمينا ولكن لي�س فقط حفظ كالم 

الله وتخباأته بل يجب علينا اأن نعي�شه اأي ننفذه ونحيا بح�شب كلمة الله.

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�س:

»خباأت كالمك يف قلبي لكيال اأخطئ اإليك.« مزمور ١١:١١٩

ا�رشح وطّبق:

خباأت كالمك يف قلبي: بركز على كلمة الله التي هي الكتاب املقد�س. اأفهمها 

واأحفظها.

لكيال اأخطئ اإليك: ملا اأخبيء كالم الله يف قلبي واأحفظه، ي�شاعدين لأعرف 

الأ�شياء الّتي حتزن الله ول اأعملها.

كّرر االآية عّدة مّرات مع االأوالد:

نقوم بطباعة الآية كل كلمة على روقة ونقوم بتجليد كل ورقة مبفردها و 

نعلقها على حبل مبالقط غ�شيل ونقراأها من و�شيلة الإي�شاح اأي�شاً. 

ناأخذ بع�س الكلمات ونوزعها على الأولد ونقوم بقرائتها وعلى الأولد و�شع 

الكلمات يف املكان ال�شحيح.
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مناق�شة:

هل تعرف ما معنى كلمة كنز؟

ماذا يفعل النا�س بالكنز؟

اي نوع كنز حتب اأن تفّت�س عليه وملاذا؟

ماذا وجد العمال يف هذا ال�شكت�س؟

هل ي�شاوي هذا الكتاب اأهمية الكنز وملاذا؟
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ت�شبيح: 

ي�شوع ملك امللوك

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

مني هو ملك العامل                   كلو ومني هوملكي

 Jesus ي�شوع 

هوي ملك امللوك

هوي ملك العامل كّلو وهوملكي )2(

ي�شوع ملك ال�شما                ي�شوع ملك الأر�س

ي�شوع ملك العامل                  كّلو وي�شوع ملكي

Jesus ي�شوع

ي�شوع ملك امللوك

)ي�شوع ملك العامل كّلو وي�شوع ملكي(
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ة يف كلمة الق�شّ
)اإدخل مبا�رسة يف الق�شة واأنت حامل الإجنيل يف يدك(. هل من اأحد منكم قام بعمل جريء يف يوم 

من الأيام؟ ) ا�شتمع لإختبارات وق�ش�س الأولد( وبعدها اإبداأ الق�شة.

�شوف اأخربكم الآن عن ولد كان �شغرياً ولكّنه قام بعمل جريء جداً.

منذ زمٍن بعيد، كان هناك ملك لديه ولد عمره 8 �شنوات. مل يكن هذا امللك يعبد الله، ) ياي... قلها 

لالأولد كعالمة تعّجب(. كان يعبد التماثيل والأ�شنام ) اإ�رسح كلمة متاثيل واأ�شنام، وميكنك ا�شتعمال 

ال�شور(. 

يف يوم من الأيام، مات هذا امللك ، ووقتها كان اإبن امللك يرثه مبا�رسة لو مهما كان عمره. 

كان ابن امللك يُدعى » يو�شيا«. كان عمره 8 �شنوات فقط عندما اأ�شبح ملكاً و�شار عنده ق�رساً 

و�شيارة )ا�شتعمل ال�شور(. �شحيح اأنه مل يكن يوجد �شيارات وقتها ولكن ا�شبح لديه ح�شاناً موديل 

ال�شنة ومدفوع ميكانيكه.

اأنا عندما كان عمري 8 �شنوات، كنت ل اأزال اأ�شاهد )دورا( )�شورة( اإيه ق�شدي )�شبوجن بوب(، 

)�شكواربانتز(.

عندما كرب امللك يو�شيا، و�شار عمره 26 �شنة تقريباً، اأعطى الأوامر للعّمال لديه بان ينظفوا ويرمموا 

الهيكل القدمي ) ا�رسح كلمة هيكل(. فجمع الأموال من النا�س واأعطاهم للنجارين واحلّدادين ليعملوا. 

وبينما هم ينظفون الهيكل، وجد �شاب يُدعى » حلقيا« كتاباً. فذهب واخرب امللك، وعندما قراأ هذا 

الأخري الكتاب وجد اأنه مثل الكتاب املقد�س اي هو كلمة الله. وك�شف له باأنه وال�شعب �شائرون يف 

طريق خاطىء، بعيد عن الله وهم يفعلون الكثري من اخلطايا، فمّزق ثيابه وحزن كثرياً. اأعلن امللك 

يو�شيا عن اإجتماع جلميع ال�شعب واخربهم عن الكتاب وقطع وعداً على نف�شه باأن ي�شري يف الطريق 

ال�شحيح مع الله. 

اأنا اأتذكر عندما قطعت وعداً باأن اأبني حياتي على كلمة الرب واأقراأ كل يوم قي الكتاب املقد�س. 

لي�س �رسورياً اأن نكون روؤ�شاء دول لكي نبني حياتنا على كلمة الله. لقد كنُت اأظنُّ باأنه ل ميكنني 

اأن اأفعل �شيئاً لأنني �شغري. ولكن يف اإحدى املرات، كان اأ�شدقائي يت�شاجرون فقلت لهم باأن الرب ل 

يريدنا اأن نت�شاجر ف�شمعوا كالمي وتوقفوا عن �رسب بع�شهم البع�س لأنه هكذا يُعلمنا الكتاب 

املقد�س.

كل واحد منكم يقدر اأن يفعل ال�شيء نف�شه، اي اأن ي�شاعد اأ�شدقاءه ويخربهم عن كلمة الله. واإذا 

راأينا اأحدهم حزيناً باإمكاننا اأن نخربه باأن الله يريدنا اأن نكون �شعداء وانه يحبنا. 

من اجليد اأن نطّبق هذا على حياتنا ومن املوؤكد اأن كلمة الّله اأ�شا�س نقدر ان نبني حياتنا عليها مثلما 

فعل امللك يو�شيا.

�شوف اأعطيكم هذه الورقة لكي تقرواأ كل يوم اآية من الكتاب املقد�س وتفكروا كيف ميكنكم بناء 

حياتكم على هذا الأ�شا�س. 
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�شالة:
فكرة اليوم

ي�شاأل القائد من يعرف معنى كلمة �شالة؟ 

وي�شمع اجابات الأولد على ال�شوؤال بدون تعليق. 

ثم يقول ان كلمة �شالة هي من كلمة �شلة. 

و�شلة هي من كلمة ات�شال. يعني اذا انا اأ�شلي 

اكون بات�شال بالله اأي اأتكلم معه. فال�شالة 

هي و�شيلة ات�شال بني الله والنا�س. 

ثم ي�شال القائد الأولد من يقدر اأن ي�شلي؟ 

ي�شمع القائد لجابات الولد. 

ثم يجيب القائد ان كل واحد فينا يقدر اأن 

ي�شلي. كل واحد فينا يقدر اأن يكلم ربنا. انا 

اقدر اأن ا�شلي وانت اأي�شاً، بابا وماما وا�شحابك. 

كل واحد من حولنا يقدر اأن ي�شلي ويكلم ربنا. 

والآن دعونا ن�شلي ونتكلم مع ربنا. 

قد االأوالد يف �ضالة ق�ضرية.
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خدعة
خدعة املنديل           

املواد املطلوبة:  منديل ورقي )عدد 2(

)على املقّدم اأن يحمل الورقتني بطريقة تظهر لالأولد اأنّه يحمل ورقة واحدة. خالل الّتقدمي �شيقوم 

بتمزيق واحدة من الأوراق. ويف النهاية يظهر الّثانية وكاأّن الأوىل عادت �شحيحة. متّرن جّيداً قبل 

الّتقدمي.(

كان هناك الكثري من امللوك قبل يو�شّيا امللك ، لكنهم اأهملوا كالم الله ومل يقراأوا �رسح كلمة 

�رسيعة.. وكانت حياتهم �شّيئة ويفعلون اأموراً كثرية �شّيئة ول اأحد كان يهّمه اأن يفعل ما ير�شي 

الله . لقد اأهملواهيكل الله اأي بيت الله و�شيئاً ف�شيئاً اأ�شبحت حاله رديئة جّداً. وحياة النا�س 

كذلك . 

)يف هذه الأثناء على الذي يقوم باخلدعة اأن ميّزق الورقة �شيئاً ف�شيئاً وهو ي�شيف اأمثلة عن حياة 

الأولد اأي�شاً  وعن الأ�شياء الّتي نفعلها نحن ل تر�شي الّله.( 

وعندما اأمر ملك يو�شّيا باإعادة ترميم الهيكل اأي ت�شليحه ، وجد حلقيا الكاهن ال�رسيعة اأي كتاب 

كالم الله يف الهيكل ! فرك�س به عند امللك يو�شّيا واأعطاه اإيّاها لقرائتها . عندها طلب يو�شيا 

من كّل ال�شعب اأن يعي�شوا ح�شب كالم الله . فعادت حياتهم تتح�شن �شيئاً ف�شيئاً حّتى عادت 

كما يريدها الله �شحيحة .

)هنا بطريقة �رسيعة يخبيء املقّدم الورقة املمزّقة بيده ويفتح الورقة البي�شاء ال�شحيحة.(

�شارك مع الأولد كيف علينا نحن اأي�شاً اأن ن�شّحح اأخطائنا. 

لت�شنع لك كي�شاً للخدع، اتبع الإر�شادات الّتلية اأو �شاهدها على يوتيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=dLzzGSMiZnI
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اأ�شئلة ولعبة 

للمراجعة: 
ا�رشح لالأوالد لعبة تركيب ال�ّضورة. عليهم اأن 

يجيبوا على كل �ضوؤال ب�ضكل �ضحيح وكل 

�ضوؤال يفتح �ضورة. )اللعبة مرفقة(

كيف كانت حالة ال�شعب قبل يو�شّيا؟ ملاذا؟ •

كم كان عمر يو�شّيا عندما اأ�شبح ملكاً؟ •

ملاذا قرر يو�شّيا بناء الهيكل؟ •

ماذا وجد حلقّيا الكاهن يف الهيكل؟ •

ماذا يعني ال�رسيعة؟ •

ملاذا قرر يو�شّيا اأن يتبعوا كلمة الله؟ •

اإذا كنت يف املدر�شة وراأيت اأحد اأ�شحابك  •

يبكي ماذا تفعل؟

اإذا كنت يف املنزل لوحدك و�شعرت باخلوف  •

ماذا تفعل؟
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ن�شاط للمتابعة: 

)املواد املطلوبة: ورقة ن�شاط املتابعة. باإمكانك ن�شخها وتوزيعها لكل ولد 

كما هي، اأو ميكنك ق�ّس كل اأداة على حدة وو�شعها معاً يف حلقة اأو 

�رسيط ملّون.(

تذّكر اأّن كلمة الّله هي اأ�شا�س تقدر اأن تبني حياتك عليها.  •

اقراأ كل يوم يف هذا الأ�شبوع اآية، اأو اطلب م�شاعدة اأحد ليقراأ لك.  •

فّكر بكالم الّله الّئي تقراأه وابني حياتك على اأ�شا�شه. كن م�شتعداً 

لتخربنا الأ�شبوع املقبل عّما فعلته.
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الّرب �ضالح للكل. 

مزمور ١٤5 : ٩ 

كونوا لطفاء. 

اأف�س�ص 4 : 32

خّباأت كالمك يف قلبي لكيال اأخطيء اإليك.

مزمور 119 : 11
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توّكل على الّرب بكل قلبك.

اأمثال 3 : 5  

اأكرم اأباك واأّمك.

اأف�س�ص 6 : 2     
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