
الهدف: اأن ي�صّ الولد على ال�سالة يف ظروف املر�ض، لأنه مت�أكد اأن لي�سوع القدرة على 

ال�سف�ء وي�سعر ب�لمتن�ن ل�ستج�بة الله حل�جته »لل�سف�ء«.

الن�ص الكتابي 

لوق� 18: 43-35

الفكرة الرئي�سّية: �َس�أواظب على ال�سالة ولن اأت�أثر بكالم من حويل.

اآية احلفظ: ادعني يف وقت ال�سيق اأنقذك فتمجدين. )مزمور 5٠: 15(

كلمته 
لل�شفاء 



»فانه كما يف ج�سد واحد لنا اع�ساء كثرية، ولكن لي�ص جميع االع�ساء لها عمل واحد، هكذا نحن 

الكثريين: ج�سد واحد يف امل�سيح، واع�ساء بع�سا لبع�ص، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

بح�سب 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�ض من درو�ض املنه�ج .

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

1. املتعّلم املتعاون: 

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

اجتم�عي وودود وح�ّس��ض •

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��صات • 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؟

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�ض 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�ض فقط بحي�ة ال�ّسخ�سي�ت. ليقول: »م� تعّلمته اليوم ينطبق على 

حي�تي.«

 ماذا ميكن اأن ي�سبح 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.«

اأمناط الّتعّلم واملنهاج

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

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

اإن قّررت ا�ستخدام بع�ض اأجزاء الّدر�ض، 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�صي: 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�ض
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اإر�سادات: �سع رقم� بج�نب كل جملة. عند الإنته�ء اجمع الأرق�م يف كل منط على حدة. النمط الّذي يجمع اأعلى 

نق�ط يكون منطك يف الّتعّلم.

1 .ً ل ميثلني اأبدا

ميثلني قليالً. 2

ميثلني ب�سكل متو�سط. 3

4 .ً ميثلني كثريا

املتعاون: 

الّتطبيقي:

الّديناميكي:

الّتحليلي:

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندم� اأكون مع اأ�سخ��ض اآخرين

----------- اأحب بيئة العمل امللّونة

----------- اأحب ان اأعطي اأجوبة لالأ�سئلة على طريقة املق�لة اأكرث من فقط مالأ الفراغ�ت

----------- اأرى نف�سي �سديق�ً لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تن�غم طالّبي مع�ً

----------- ي�سفني الآخرين ب�ل�ّسخ�ض الّلطيف

داق�ت ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد اأ�سدق�ئي وقوة هذه ال�سّ

----------- ثالث كلم�ت ت�سفني هي: ودود، م�س�رك، مع�نق

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندم� اأكون وحيداً، ج�مع�ً املعلوم�ت للّتطبيق

----------- اأحب العمل بيدّي واأي�س�ً بعقلي

----------- اأحب ان اأحّل امل�س�ئل بتفّح�ض اآرائي اخل��ّسة

----------- اأرى نف�سي مدرّب�ً، م�س�عداً طالّبي على تطبيق م� يجب اأن يعمل

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�ض اإمي�نهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�سفني الآخرين ب�ل�ّسخ�ض املجتهد، �سخ�ض يتمحور حول الّنت�ئج

----------- جزء من هويتي مرتبط مبدى فع�لّية اإبداعي

----------- ثالث كلم�ت ت�سفني هي: ن�سيط، واقعي، عملي

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي مفّكراً ب�أفك�ر جديدة وجمّرب�ً اأ�سي�ء ل يتجراأ الكثري من 

                الأ�سخ��ض على تربته�

----------- اأحب الّلعب ب�أفك�ر جديدة، م�ستنتج�ً م� الّذي �سينتج

----------- اأحب ان اأحّل امل�س�ئل ب�لإ�ستنت�ج�ت اأو احلد�ض

----------- اأرى نف�سي حمّرك�ً لأفك�ر واآراء طالّبي

----------- اأ�سواأ �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم اأخذ طالّبي م� تعّلموه وجعل الع�مل 

                مك�ن�ً اأف�سل

ً ----------- ي�سفني الآخرين ب�ل�ّسخ�ض املبدع جدا

----------- جزء من هويتي مرتبط بكمّية الأفك�ر اجلديدة عندي

----------- ثالث كلم�ت ت�سفني هي: ف�سويل، ق�ئد، وا�سع اخلي�ل

بناءً على هذه �لقائمة �أنا �شخ�ص -----------------------------------------------------

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندم� اأكون وحيداً، بعد اأن اأجمع املعلوم�ت من الكتب اأو  

                املعلمني

----------- اأحب العمل على مكتب اأو ط�ولة

حيحة ----------- اأحب ان اأحّل امل�س�ئل ب�إيج�د الأجوبة ال�سّ

----------- اأرى نف�سي مقّدم�ً للمعلوم�ت لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�س��سي�ت اإمي�نهم

----------- ي�سفني الآخرين ب�ل�ّسخ�ض الّذكي فعالّ

----------- جزء من هويتي مرتبط براأي الآخرين عن مدى ذك�ئي

----------- ثالث كلم�ت ت�سفني هي: منطقي، حمّلل، ذكي

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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فحة:  املحتوي�ت:                                                                          ال�سّ

برنامج مقرتح             7

الرتحيب:                8    

ت�سبيح :  )الرتانيم  واملو�سيقى مرفقة يف املنه�ج(          9

ق�ّسة اليوم                 11-1٠

مناق�سة:                12

املواد املطلوبة: اوراق واقالم               

األعاب  )املواد املطلوبة مرفقة مع ُكّل لعبة(            14-13    

.و�سيلة اإي�ساح:              15

املواد املطلوبة:  ابريق م�ء، ك��سة م�ء كبرية وطويلة، »بيت�دين اأو اأيودين«،   

منظف اأو »اأو دو ج�فيل«  

.اآية احلفظ الكتابّية:              17-16

         املواد املطلوبة: ل�سق، جه�ز لتحديد الوقت عليه.         

ب�رشى اليوم:               18

�سالة :                         19  

ا�سئلة ولعبة املراجعة :             21-2٠

املواد املطلوبة: كر�سي عدد )2(،     

ورقة الن�ساط :               23-22 

)اخرت الن�س�ط املن��سب لعمر طالبك، موجودة يف املواد الإ�س�فية(      

الرتحيب )دقيقت�ن(

الت�سبيح )1٠ دق�ئق(

ة )1٠ دق�ئق( الق�سّ

در�ض الإي�س�ح )5 دق�ئق(

املن�ق�سة )15 دقيقة(

لعبة: �سكرا جميل )1٠ دق�ئق(

لعبة: احزر الأغرا�ض )15 دقيقة(

لعبة: بيك��سو الأعمى )1٠ دق�ئق(

اآية احلفظ )7 دق�ئق(

ب�صى اليوم )5 دق�ئق(

�سالة )3 دق�ئق(

املراجعة )1٠ دق�ئق(

توزيع ورقة الن�س�ط )دقيقت�ن(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقرتح
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9

اأهالً و�سهالً بكم ي� اأ�سدق�ء، كيف اأم�َسيتم وقتَكم هذا ال�سبوع؟ من عمل على ورقة 

الن�س�ط؟ اليوم، نحن ح�صن� لكم اأ�سي�ء كثرية جميلة ومميزة.

الأ�س�بيع امل��سية تعلمن� اأن ي�سوع له القدرة، بكلمة واحدة منه يهدئ الع��سفة واأي�س�ً 

بكلمة واحدة اأن يغفر اخلط�ي�. اليوم �سوف نعرف كلمة ي�سوع على م�ذا �سوف توؤثر؟ وم� 

الذي �سوف يطيع ي�سوع بهذه املرة؟

�سوف نتكلم اليوم عن �سخ�ض ق�م ي�سوع بتغري اأ�سي�ء يف حي�ته. دعون� اليوم نتعرف على 

اأحداث هذه الق�سة، وم�ذا ح�سل؟

الرّتحيب

8

ترنيمة �شلطان ي�شوع

ي�سوع .......

هو الله

الله الوحيد

هيدا �سي اأكيد

ي�سوع.......

هو امللك

امللك الوحيد

اأن� اأكيد

تع� و�سوف �سلط�ن الله

بيقدر ي�سفي الأمرا�ض كلال

تع� و�سوف الله بي�سفيك

هو ع�ي�ض / فيني وفيك

اأكيد هو بي�سمع �سوتك

جرب مرة طلوب منو

هو دامي�ً موجود جنبك

هو ع�ي�ض/ ودامي� حدك

اأن� بّدي / اأطلب منك

ت�سمع �سالتي من عندك

ت�س�حمني ي� ي�سوع

من كل قلبي / اأن� بوثق فيك

ت�سبيح
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ا�شراري الأ�شمع �شوته اأو م�شمم الو�شله.

الّن�ص الكتابي:  لو) 18: 43-35(.

الهدف: اأن يفهم الولد اأن الله 

�سوف ي�ستمع له رغم اأن الن��ض يف 

بع�ض الأحي�ن ت�سخر منه، وي�سعر ب�أنه 

حمبوب، وي�ستمر بطلب الله حتى لو 

�سخر منه الن��ض. 

الفكرة الرئي�سية: �س�أظّل اأطلب 

واتبع ي�سوع حتى لو �سخر مني الن��ض.    

املواد املطلوبة: من�ديل لربط العني.

طريقة التقدمي: 

اخرَت ولدين ) اأ ( و)ب( كل منهم  •

واقف يف ات�ه خمتلف عن الآخر. 

يكون الولد )اأ( مع�سوب العينني 

ويف و�سطهم جمموعة من الأولد.

نقول للولد ) اأ ( كلمة معينة ل ينطق به� اإل عندم� نبداأ اللعبة وعلى الولد )ب( اأن ي�سمع هذه  •

الكلمة التي يقوله�  الولد ) اأ (. 

ابداأ اللعبة بطلب من الأولد الذين يقفون يف الو�سط ب�ل�صاخ ب�أعلى اأ�سواتهم. على الولد )اأ( اأن  •

ينطق ب�لكلمة التي مت اإخب�ره به� وعلى الولد )ب( اأن ي�سمعه� ويخرب الق�ئد عنه�. 

حّدد وقت�ً معين�ً لِّلعبة وميكن اأن تُكرره� مع وَلدين خمتلفني.  •

ا�س�أل الأولد الّلذين ق�موا ب�للعب:  •

م�ذا �سعرت عندم� ك�نت عيونك مربوطة وحت�ول تو�سيل الكلمة ل�سديقك؟. 1

م�ذا �سعرت عندم� �سمع �سديقك �سوتك؟. 2

الق�سة:

ة وقل لهم • اإذا اأمكن ف�أح�ص رب�ط�ت اأعني على عدد الأولد واربطه� على اأعينهم بينم� تخرب الق�سَّ

ينزعوه� عندم� تقول انفتحت عين� الأعمى. •

قل لالأولد: يف هذه الق�سة اأريدكم اأن متثلوا جزءاً من اجلمهور، اأريد من هذا اجلزء منكم اأن  •

ت�سفقوا م�ستخدمني ركبكم ممثلني �سوت اأ�سخ��ض مي�سون )دَع�س�ت اأقدام( لأن اجلموع ك�نوا 

مي�سون. 

كم� اأريد من الآخرين اأن يَ�سيحوا »اإنه ي�سوع«. لأن هذا م� ك�ن يفعله الن��ض الذين راأوا ي�سوع.  •

لذلك كل مرة اأقول جموع، اأريد اأن اأ�سمع �سوت دَع�س�ت الأقدام و�سوتكم تقولون »اإنه ي�سوع«.

ك�ن هن�ك رجل اأعمى ومل يكن ق�دراً اأن يرى �سيئ�ً ويف كل يوم ك�ن يجل�ض على ج�نب الطريق 

ي�ستعطي )ي�ستعطي يعني ي�سحد(. 

ويف يوم من الأي�م �سمع اجلمع ت�سدر اأ�سوات�ً )ي�سدر الأولد الأ�سوات(. �س�أل الن��ض م� الذي يحدث 

فق�لوا له اأّن ي�سوع �سيمرُّ من هن�.

فبداأ الرجل الأعمى ي�صخ من كل قلبه وب�أعلى �سوته: »ي� ي�سوع الن��صي ابن داود �س�عدين«  )ي�سدر 

الأولد �سجيج( فطلب منه اجلمع اأن ي�سمت. ولكنه مل ي�سمع لهم و�س�ر ي�صخ ب�سوت اأعلى »ي� 

ابن داوود، ارحمني!«. 

وقف ي�سوع وطلب من اجلمع اأن يح�صوا الرجل الأعمى اإليه لرياه. فق�لوا لُه: » ثق، قم، هوذا ين�ديك«؟ 

عندم� اأتى الأعمى اإىل ي�سوع �س�أله ي�سوع: »م�ذا تريد اأن اأفعل بك؟« فطلب من ي�سوع اأن ي�سفيه.

ق�ل له ي�سوع: »اأب�ص اإمي�نك قد �سف�ك« ويف احل�ل انفتحت عين� الأعمى و�س�ر يقدر اأن يرى. ففرح 

وجمد الله وتبعه يف الطريق. وعندم� راأى اجلمع م� ح�سل �سبَّحوا الله.

عنوان الق�شة
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املواد املطلوبة: اأوراق، اأقالم.

التح�سري:

ق�سم الأولد اإىل فريقني )اأو اأكرث ح�سب عدد الأولد يف �سفك(  •

وادِع كل من الق�دة للذه�ب مع جمموعته اإىل غرفة اأو زاوية 

خمتلفة ليقوموا ب�ملن�ق�سة.

قم ب�لتح�سري م�سبق�ً، قم بكت�بة الأم�كن والأفع�ل كم� مكتوب  •

يف الالئحة املوجودة اأدن�ه، و�سع هذه الأوراق يف علبة. 

ا�س�أل الأولد عن طرق لطلب الله واتب�عه. )اإ�سمع الإج�بة  •  -

منهم(

ابداأ ب�ختي�ر اإحدى الأوراق من العلبة، وتن�ق�ض مع جمموعتك عن  •

كيفية طلب الله يف كل من تلك الأم�كن والأفع�ل.  

مثالً: اتبع ي�سوع يف املدر�سة حتى لو �سخر مني رف�قي، و�س�أظل  •

اأمين�ً يف كل �سيء اأعمله، ول اأغ�ض يف امتح�ن�تي حتى لو �سغط 

علي زمالئي لأن هذا �سيء خ�طئ عند الله، و�س�أ�ستمر ب�لطلب 

من ي�سوع اأن ي�س�عدين لفعل م� هو �سحيح. 

اتبع هذا املث�ل بينم� تخت�ر الأوراق واحدة تلوى الأخرى.   •

املناق�سة
األعاب

1. لعبة �شكرا جميل
املواد املطلوبة: ُكرة، قلم تلوين

اللعبة:

يكونون الأولد ج�ل�سون ب�سكل دائري، 

ويكون جميعهم ا�سمهم جميل، ثم 

تبداأ اللعبة بنقل الكرة من جميل اإىل 

اآخر، بحيث ال�سخ�ض املعطي يقول 

»تف�سل جميل« والذي �سوف ي�أخذ 

الكرة يرد عليه ويقول �سكراً جميل.

الذي ين�سى اأن يقول اإحدى اجلملتني، ن�سع على يده نقطة ويدعى �سيد نقطة، وعلى الأولد اأن 

يقولوا اجلمل ولكن بدلً عن جميل يقولون �سيد نقطة )اأي »تف�سل �سيد نقطة«، »�سكراً �سيد 

نقطة«(، والذي يغلط ب��سمه اأي�س�ً ي�سبح هو اأي�س�ً �سيد نقطة.

طريقة اللعب:

قم بو�سع الأولد ب�سكل دائري على الأر�ض. •

قل لهم اأنهم جميعهم ا�سمهم جميل.  •

قم ب�صح اللعبة لهم. •

ابداأ ب�للعبة، وقم ب�إنه�ئه� يف الوقت الذي تراه من��سب�ً.  •

2. لعبة بيكا�شو االأعمى:
املواد املطلوبة: غِم�س�ت العني، قلم،  لوح.

قم ب�ختي�ر ولد وقم بربط عينيه. •

اأعطه قلم واهُم�ض ب�ذنه ا�سم �سيء م�. •

اطلب منه ر�سم ذلك ال�سيء الذي قد هم�ست به. •

اطلب من الأولد اأن يخّمنوا م� هذا ال�سيء الذي  •

ر�سمه �سديقهم وهو مغم�ض العينني.
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3. لعبة احزر االأغرا�ض:
املواد املطلوبة: غِم�س�ت العني )بعدد الأولد (، 

اأغرا�ض متنوعة.

ق�سم الأولد اإىل جمموع�ت. •

قم ب�إغم��ض اأعني الأولد. •

اعطهم اأ�سي�ء )اللعب�ت مثل �سي�رة اأو  •

اأ�سي�ء اأخرى(.

قل لالأولد اأن عليهم اأن يلم�سوا الغر�ض  •

ويخّمنوا م� هو.

املجموعة التي تخمن اأ�صع هي التي تربح. •

املواد املطلوبة:

 eau de( ابريق م�ء، كوب م�ء كبرية وطويلة، »بيت�دين اأو اأيودين«، منظف اأو م�ء اجل�فيل

.)javel

�لدر�ص: 

امالأ ن�سف الكوب الطويلة ب�مل�ء والبريق اأي�س�ً. •

�سع بع�ض من اأيودين يف امل�ء لكي تظهر يف امل�ء على اأنّه� م�ء ملوثة وا�صح: •

»اأنه يف ال�س�بق ك�نت حي�تن� جميلة جداً ومل يكن يوجد فيه� اأي ت�أثري للمر�ض، ولكن  •

دخلت اخلطية بن� فَخربت الع�مل واأ�سبحن� معر�سون للكثري من الأمرا�ض«. 

»كم� راأيتم اأن اخلطية لّوثتن� ولوثت حي�تن� كم� فعلت الأيودين ب�مل�ء«.  •

افرغ امل�ء امللوث ب�لبريق الذي يحتوي على امل�ء ال�س�يف، وت�بع القول: •

»اإذا اأردن� اأن نتخّل�ض من اأمرا�سن� ولو ح�ولن� لن ن�ستطيع اأن نزيل التلوث بل على  •

العك�ض، ف�ملر�ض يزداد ويزداد يف هذا الع�مل ولكن فقط بقوة ي�سوع امل�سيح ميكنن� اأن 

نتخّل�ض منه«. ا�سكب م�ء اجل�فيل )eau de javel( ب�مل�ء امللوثة ف�سيُنظفه�، وقل لهم:

»يذكرن� هذا الأمر مب� فعله الرب ي�سوع مع ب�رتيم�و�ض عندم� اأع�د لُه ب�صه و�سف�ه. اإن  •

ب�رتيم�و�ض طلب ال�سف�ء من ي�سوع ك�ن مت�أكذاً اأن ليَ�سوع وحدهُ كلمة لل�سف�ء لنّه 

الله، فوثق به ويف احل�ل �سفي من مر�سه )اأي من عم�ه(. لذلك من املهم جداً اأن نثق اأن 

لي�سوع القدرة على ال�سف�ء وهو يحبن� ولن يرتكن� وحيدين.

در�ض االي�شاح 
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اآية احلفظ الكتابية

املواد املطلوبة: ل�سق، جه�ز لتحديد الوقت عليه

مزمور 50 :15

» وادُعنى يف يوم ال�سيق اأُنقذك فتمجدين«

قدم  االآية:

يقوم الق�ئد ويكون معه �سوكولتة ي�س�أل الأولد من يحب ال�سوكولتة ثم يخت�ر  •

واحد من الأولد ويقول له اإين اأح�صت هذه ال�سكولتة لك.

يقوم الق�ئد برفع يده اإىل الأعلى ويقول للولد ميكنك اأن ت�أخذه� ب�لطريقة التي  •

تريده� ويوجد طريقة اأن� اأعالفه� ب�إمك�نك اأن ت�أخذه� به�.

يح�ول الولد اأن ي�أخذه� ب�أي طريقة. •

لكن احلل الوحيد لي�أخذه� هو اأن ي�س�أل من ف�سلك ممكن اأن اآخذه� )احلل يف اأن  •

ي�س�أل(.

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

اقراأ الآية من الكت�ب املقد�ض مرة ببطء واطلب من الأولد اأن يقروؤه� معك مرة  •

ث�نية.

ملحوظة: وزع كتب مقد�سة لالأولد، لكي تكون ع�دة عند الولد اأن مي�سك الكت�ب 

املقد�ض ويقراأ فيه.

ا�رشح وطّبق:

ادعني: كلمة ادعني تعني ت�صخ يل اأو تن�دي علي.

يف وقت ال�سيق: يف وقت الأزم�ت، وقت امل�س�كل، القلق، وعدم الراحة وقت مر�ض 

واأمل.

اأنقذك: تعني يخل�سن� من امل�س�كل وال�سيق�ت.

فتمجدين: اأي تعطيني املجد وت�سكرين وتُعظمني.

اأي من ال�صوري اإذا مررن� بوقت �سعب مثل اأن يكون لدين� امتح�ن نكون خ�ئفني 

منه اأو اإذا اأحد ا�ستهزاأ بك، اأو عندم� نكون مر�سى. من ال�صوري اأن يكون لديك 

ا�صار للجوء اإىل الله لينقذك من هذا الوقت، اأي�س�ً يكون لديك اإمي�ن اأن الله يحبك 

وي�سمعك ومن ال�صوري اأن ت�سكر الله وحتمده. 

كرر االآية عدّة مّرات مع االأوالد

املواد املطلوبة : لوح، كلم�ت الآية مطبوعة على ورقة.

اطلب من الأولد اأن ي�سعوا كلم�ت الآية على اللوحة بطريقة ع�سوائية، ثم  •

اطلب من جمموعة اأخرى اأن يرتبوا الكلم�ت بطريقة �سحيحة. اقراأوا الآية 

ك�ملة يف كل مرة ينجح فيه� الأطف�ل يف ترتيبه� بطريقة �سحيحة.

)كرره� مع جمموع�ت خمتلفة( 
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املواد املطلوبة:

�سندوق له قفل، ورقة مطبوع عليه� »ال�سم�ء«، �سورة لي�سوع يف القي�مة، جمموعة مف�تيح

التح�سريات واالإعطاء: 

األ�سق على ال�سندوق الورقة املكتوب عليه� »ال�سم�ء« )اأي اأن هذا ال�سندوق ميثل ال�سم�ء(، و�سع  •

بداخله �سورة لي�سوع يف القي�مة واقفله. 

اكتب على كل مفت�ح من جمموعة املف�تيح �سحك واآخر عليه م�ل واآخر الأعم�ل اجليدة واآخر  •

اجلم�ل واآخر الذك�ء واآخر ال�سليب )املفت�ح املكتوب عليه ال�سليب هو يكون املفت�ح الذي يفتح 

ال�سندوق(، ميكنك اأن تزيد مف�تيح اآخر اإذا اأنت بح�جة

ا�س�أل الأولد اإذا اعتربن� اأن هذا ال�سندوق هو ال�سم�ء، كيف ميكنن� اأن نفتح هذا ال�سندوق اأي  •

نفتح ال�سم�ء؟ )ا�ستمع اإىل اإج�ب�ت الأولد(، اإذا اأج�ب اأحدهم مثل واحدة من الكلم�ت املوجودة 

على املف�تيح، ن�أخذ املفت�ح ونح�ول فتح ال�سندوق ولكنه لن يفتح ون�صح عن هذا املفت�ح 

ك�لت�يل: )هكذا حم�ولً اأن ترب كل املف�تيح م�عدا مفت�ح ال�سليب(

اأن� معي جمموعة من املف�تيح هلّم لنجرب حم�ولني فتح هذا ال�سندوق ب�أول مفت�ح لدي وهو  •

امل�ل، هل امل�ل ميكن اأن يفتح ال�سم�ء )ال�سندوق( ؟ 

ل ميكن للم�ل اأبداً اأن يفتح ال�سم�ء، امل�ل اأهمية كبرية على الأر�ض لكنه جمرد و�سيلة للتق�ي�ض  •

بني الن��ض وانتبهوا اأن ل ي�سبح امل�ل هو اإله لكم، فال وجود اأ�سال للم�ل يف ال�سم�ء.

لنجرب مفت�ح اآخر مكتوب عليه ال�سحك، هل هذا املفت�ح ميكن اأن يفتح ال�سم�ء؟ هل الذي يقوم  •

ب�إ�سع�د من حوله اأو اأن يظل �س�حك�ً هذا يدخل ال�سم�ء؟ من املميز اأن نعمل على اأن يكون من 

حولن� فرحني ومرت�حني ولكن ال�سع�دة ل تدخلن� اىل ال�سم�ء.

مفت�ح اجلم�ل والذك�ء، هل هذا املفت�ح يفتح ال�سم�ء ؟ ب�لطبع ل اجلم�ل والذك�ء هذه �سف�ت  •

منحن� الله ولكن اجلم�ل والذك�ء اأي�س�ً لي�ض لهم وجود يف ال�سم�ء. 

مفت�ح الأعم�ل اجليدة، هل �سوف تفتح ال�سم�ء؟ ب�لطبع ل، الله يطلب من� اأن نعمل اأعم�ل  •

�س�حلة لكن م� زال يوجد �سئ مهم جداً هل يعرف اأحدكم م� هو هذا ال�سئ؟ 

معي اآخر مفت�ح دعون� نرى م�هو، اااه نعم هو مفت�ح ال�سليب. هل يعرف اأحدكم كيف ميكنن�  •

اأن ندخل ال�سم�ء من خالل ال�سليب؟ الإن�س�ن عندم� يقوم بفعل اخلطية ينف�سل عن الله وعن 

ال�سم�ء اأي املك�ن املوجود فيه الله ونتيجة اخلطية هي املوت. لكن ي�سوع �سنع خطة لكي يعيد 

هذه ال�سلة التي ق�م الإن�س�ن بك�صه�، وك�نت من خالل ال�سليب فنزل ي�سوع و�سلب لكي 

ميوت عن� ويدفع اأجرة خطي�ن� التي ك�ن يجب علين� نحن اأن ندفعه�. لذلك ي�سوع وال�سليب هم� 

الطريق الوحيد لفتح ب�ب ال�سم�ء والرجوع اإىل الله.

• 

ال�شالةب�شرى اليوم
ا�س�أل الأولد: هل يوافق اأهلك على كل �سيء  •

تطلبه منهم؟ )افتح املج�ل للم�س�ركة(، 

اأحي�ن�ً كثرية نطلب من اأهلن� اأ�سي�ء ل يوافقوا 

عليه� بدافع حمبتهم لن� اأو بدافع حم�يتهم 

من خم�طر كثرية ل ندركه� لأنن� �سغ�ر.

اطلب من الأولد اأن يعطوا اأمثلة من اأ�سي�ء  •

طلبوهم من اأهلهم ورف�سوا ؟؟

ا�ستمع لإج�ب�ت الأولد …... •

ا�س�أل الأولد، هل اأحد منكم طلب من الله  •

طلب اأثن�ء ال�سالة ومل ي�ستجيب الله لهذا 

الطلب ؟؟ ا�ستمع اإىل اإج�ب�ت الأولد ثم ُقل 

لهم:

يوجد اآي�ت يف الكت�ب املقد�ض تقول لن� اأن كل �سيء نطلبه ب�إمي�ن خالل ال�سالة يجب علين� اأن نثق  •

ب�لله اأنه قد �سمعه، ولكن علين� اأي�س�ً اأن الله قد ي�ستجيب ل�سلواتن� يف الوقت املن��سب اأو قد ل 

ي�ستجيب اأبداً لأنه يعرف الأف�سل لن� ولن ي�ستجيب للطلب كي يحمين�.
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لعبة واأ�شئلة املراجعة
كب�شة زر

املواد املطلوبة: كر�سي عدد )2(.. 

طريقة اللعب:

ق�ّسم املجموعة اإىل فريقني وعنّي اثنني منهم ليمثلوا كب�سة الزر  •

بحيث يكون واحد منهم ج�ل�ض على كر�سي والآخر يقف خلفه 

لِي�سغط على راأ�سه عند معرفة الإج�بة ال�سحيحة لفريقه والآخر 

اجل�ل�ض يجب عليه اإ�سدار �سوت مثل )تووت اأو بيييب(.

اطرح الأ�سئلة على الفريقني، والفريق الذي ي�سغط »الزر« اأولً  •

يكون له احلق ب�لإج�بة واإذا ك�نت الإج�بة �سحيحة يح�سل ذلك 

الفريق على نقطة.

االأ�سئلة: 

م� ا�سم املدينة التي ك�ن فيه�  ب�رتيم�و�ض؟ )اأريح�( . 1

من م�ذا ك�ن يع�ين ب�رتيم�و�ض؟ )اإنه اأعمى(. 2

م�ذا فعل اجلَمع عندم� �صخ ب�رتيم�و�ض لي�سوع؟ )انتهره الن��ض . 3

وطلبوا منه اأن ي�سكت(

م�ذا يعني اأن ب�رتيم�و�ض ك�ن ي�ستعطي؟ )تعني ال�سخ�ض الذي . 4

يطلب م�س�عدة واأموال بدون مق�بل اأي �سح�د(

م� هو ا�سم والد ب�رتيم�و�ض؟ )تيم�و�ض(. 5

مل�ذا �صخ ب�رتيم�و�ض لِي�سوع وم�ذا ك�ن يريد منه؟ )ليَطلب من ي�سوع . 6

اأن يرحمه وي�سفيه(

م�ذا فعل اجلَمع لِب�رتيم�و�ض عندم� ظل ي�صخ وي�صخ لِي�سوع ومل . 7

يي�أ�ض؟ )انتهره اجلمع وطلبوا منه اأن يكف عن ال�صاخ(

هل ح�سل مع اأحد منكم �سيء ي�سبه م� ح�سل مع ب�رتيم�و�ض؟ . 8

م�ذا فعلتم؟ )اِ�ستمع ِلأجوبة(

م�ذا علين� اأن نفعل عندم� ي�سخر من� الع�مل؟ )نوؤمن اأن الله �سوف . 9

ي�ستمع لن� رغم ذلك(

 م�ذا فعل ب�رتيم�و�ض بعدم� اأ�سكته اجلمع؟ )ك�ن غري مهتم�ً م�ذا . 1٠

�سوف يفعلون به وظل يث�بر لهدفه وي�صخ لي�سوع لكي ي�سمعه(

م�ذا فعل ي�سوع عندم� �سمعه؟ )طلب من اجلَمع اأن يُح�صوه له(. 11

مل�ذا الله يبقى ي�ستمع لن� رغم كل ا�ستهزاء الع�مل حولن�؟ )لأن الله . 12

يحب كل �سخ�ض من� جداً(
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)�ستجد ورقة الن�س�ط يف املواد الإ�س�فيَّة لتتمكن من طب�عته�(

كلمات متقاطعة

م� ك�ن يعمل ب�رتيم�و�ض؟. 1

م� ا�سم املدينة التي ك�ن خ�رج منه� ي�سوع؟. 2

من الذي �سفى ب�رتيم�و�ض؟. 3

م�ذا طلب ب�رتيم�و�ض من ي�سوع؟. 4

م� ك�ن �سبب �سف�ء ب�رتيم�و�ض؟. 5

م�ذا فعل بعدم� �سفي ب�رتيم�و�ض؟. 6

2. �أوجد ي�شوع

ورقة الن�شاط


