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»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

عندما يفهم �ملعّلم �أمناط �لّتعلُّم عند �لأطفال ويُعّدل تعليمه ح�صب هذه �لأمناط، يتعّلم �لأطفال. ي�صاعدك 

�لّتعليم بح�صب �لأمناط على �لو�صول لكل فرد و�صعه �لّله يف �صّفك.

�أعطى �لّله لكل فرد عقالً ممّيز�ً. �صعار UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » �إّن �إهد�ر �لعقل �صيء 

فظيع.« عندنا نحن حقيقة عظيمة خمّل�صة للحياة. هل نتجر�أ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول �لأطفال 

�لّذين و�صعهم �لّله يف حياتنا. 

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

بح�صب نظريّة د�يفد كولب )David A. Kolb( هناك �أربعة �أمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رسيعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل �لإ�صتماع وحماورة �لأفكار •

�جتماعي وودود وح�ّصا�س •

غرية • ي�صتمتع باملجموعات �ل�صّ

يحتاج لأ�صاليب تفاعلّية •

�ل�صوؤ�ل �لّذي ي�صاأله �ملتعّلم �ملتعاون: 

 معرفة هذ�؟
ّ
ملاذ� علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل �لّتعّلم �ملقرتن بالّتجربة • يف�صّ

يحتاج �إىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج �أن يرى كيفّية �إمكانية تطبيق �حلّق •

ي�صتمتع بحّل �مل�صاكل  •

�ل�صوؤ�ل �لّذي ي�صاأله �ملتعّلم �لّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذ�؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل �ملحا�رس�ت • يف�صّ

• ً يحّب �لعمل وحيد�

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�صّ

ي�صتمتع باملناف�صة و�لإمتحانات �ملو�صوعّية •

�ل�صوؤ�ل �لّذي ي�صاأله �ملتعّلم �لّتحليلي: 

 �أن �أعرف
ّ
ماذ� علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه �ّتاهات �ختباريّة، يغامر •

ميكن �أن يكون مت�صلطاً •

يرغب بعمل �لأمور بطريقته �ملتفردة �خلا�صة •

ي�صتمتع بوجود �ختيار�ت •

�ل�صوؤ�ل �لّذي ي�صاأله �ملتعّلم �لّديناميكي: 

ماذ� ميكن �أن ي�صبح هذ�؟

�إعرَف منط تعّلمك �ل�ّصخ�صي. �أكمل �لورقة �مللحقة يف �ملو�د �لإ�صافّية للمنهاج »ما هو منطي يف �لّتعّلم«. 

)ماأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »�أمناط �لّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�صب منط تعّلمنا �ل�ّصخ�صي. معرفة ما هو، يُ�صاعدنا لنغرّي يف �أ�صاليبنا حّتى نقدر �أن 

ن�صل �إىل جميع �أمناط �لّتعّلم. �ملعّلم �حلكيم ي�صتخدم كّل �لّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

�إن قّررت ��صتخد�م منهاج »لنبني حياتهم« بكامله �أو قّررت ��صتخد�م �أجز�ء منه، �أعِط حّقاً لكل عقل من عقول 

�لأطفال يف �صّفك بالإجابة على �لأ�صئلة �لّتي ي�صاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده �أن يقول: »�أنا بحاجة لهذ�، و�أنا م�صتعد لأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد �لأطفال �إىل �لكتاب �ملقّد�س و�أعطه حقائق وعمق يف �ملعلومات. ليقول: »هناك �لكثري لأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

�أعطه �أمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة �ل�ّصخ�صيات. ليقول: »ما تعّلمته �ليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف �إىل بقية �أيّام �لأ�صبوع. ليقول: »�أقدر �أن  �صاعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل �لّتعليم من �لّنادي �أو �ل�صّ

�أفعل هذ� و�أكرث كّل يوم.«

اأمناط الّتعّلم واملنهاج

�إىل جانب كل فقرة من فقر�ت درو�س �ملنهاج، 

�صوف ترى �لّرموز �ملتعّلقة باأمناط �لّتعّلم.

�إن قّررت ��صتخد�م بع�س �أجز�ء �لّدر�س، تاأّكد 

�أن تختار فقر�ت كافية لت�صل �إىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم �أي�صاً تف�صيالت �لّطرق �حل�صّية �ملختلفة عند كّل فرد يف كل �أمناط �لّتعّلم 

�لأربعة. )ميكن �أن يكون عند �لفرد من �أي منط تعّلم تف�صيل ح�ّصي خمتلف.(

فهم تف�صيالت �لّطرق �حل�صّية: 

ور 1( �ملتعّلم �لب�رسي: يحتاج �إىل �لقر�ءة و�ل�صّ

2( �ملتعّلم �ل�ّصمعي: يحتاج �إىل �لإ�صتماع و�لّتحّدث

3( �ملتعّلم �لّلم�صي:  يحتاج �إىل �حلركة و �لّلم�س
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اإر�سادات: �صع رقما بجانب كل جملة. عند �لإنتهاء �جمع �لأرقام يف كل منط على حدة. �لنمط �لّذي يجمع �أعلى 

نقاط يكون منطك يف �لّتعّلم.

1 .ً ل ميثلني �أبد�

ميثلني قليالً. 2

ميثلني ب�صكل متو�صط. 3

4 .ً ميثلني كثري�

املتعاون: 

الّتطبيقي:

الّديناميكي:

الّتحليلي:

----------- �أعطي �أف�صل عمل عندي عندما �أكون مع �أ�صخا�س �آخرين

----------- �أحب بيئة �لعمل �مللّونة

----------- �أحب �ن �أعطي �أجوبة لالأ�صئلة على طريقة �ملقالة �أكرث من فقط مالأ �لفر�غات

----------- �أرى نف�صي �صديقاً لطالّبي

----------- �أ�صو�ء �صيء ممكن �أن يح�صل يف �صّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�صفني �لآخرين بال�ّصخ�س �لّلطيف

د�قات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد �أ�صدقائي وقوة هذه �ل�صّ

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ودود، م�صارك، معانق

----------- �أعطي �أف�صل عمل عندي عندما �أكون وحيد�ً، جامعاً �ملعلومات للّتطبيق

----------- �أحب �لعمل بيدّي و�أي�صاً بعقلي

----------- �أحب �ن �أحّل �مل�صائل بتفّح�س �آر�ئي �خلا�ّصة

----------- �أرى نف�صي مدرّباً، م�صاعد�ً طالّبي على تطبيق ما يجب �أن يعمل

----------- �أ�صو�ء �صيء ممكن �أن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س �إميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�صفني �لآخرين بال�ّصخ�س �ملجتهد، �صخ�س يتمحور حول �لّنتائج

----------- جزء من هويتي مرتبط مبدى فعالّية �إبد�عي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ن�صيط، و�قعي، عملي

----------- �أعطي �أف�صل عمل عندي مفّكر�ً باأفكار جديدة وجمّرباً �أ�صياء ل يتجر�أ �لكثري من 

                �لأ�صخا�س على تربتها

----------- �أحب �لّلعب باأفكار جديدة، م�صتنتجاً ما �لّذي �صينتج

----------- �أحب �ن �أحّل �مل�صائل بالإ�صتنتاجات �أو �حلد�س

----------- �أرى نف�صي حمّركاً لأفكار و�آر�ء طالّبي

----------- �أ�صو�أ �صيء ممكن �أن يح�صل يف �صّفي هو عدم �أخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل �لعامل 

                مكاناً �أف�صل

ً ----------- ي�صفني �لآخرين بال�ّصخ�س �ملبدع جد�

----------- جزء من هويتي مرتبط بكمّية �لأفكار �جلديدة عندي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ف�صويل، قائد، و��صع �خليال

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

----------- �أعطي �أف�صل عمل عندي عندما �أكون وحيد�ً، بعد �أن �أجمع �ملعلومات من �لكتب �أو  

                �ملعلمني

----------- �أحب �لعمل على مكتب �أو طاولة

حيحة ----------- �أحب �ن �أحّل �مل�صائل باإيجاد �لأجوبة �ل�صّ

----------- �أرى نف�صي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- �أ�صو�ء �صيء ممكن �أن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�صا�صيات �إميانهم

----------- ي�صفني �لآخرين بال�ّصخ�س �لّذكي فعالّ

----------- جزء من هويتي مرتبط بر�أي �لآخرين عن مدى ذكائي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: منطقي، حمّلل، ذكي

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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9

�للعبة ��صمها هي هو�ء وموج وعا�صفة و�صكوت، وهي على �ل�صكل �لتايل:

�إذ� قال �لقائد عا�صفة، يقوم كل �لولد بالت�صفيق ب�رسعة.  -

�إذ� قال �لقائد هو�ء، يقوم �لأولد بعمل �صوت هوووووووو )ك�صوت �لهو�ء(.  -

�إذ� قال �لقائد موج، يقوم �لأولد بعمل مووووووووو )ك�صوت �لأمو�ج(.  -

�إذ� قال �لقائد �صكوت، يقوم �لأولد بال�صكوت.  -

مالحظة: ميكنك ��صتخد�م هذه �للعبة �أثناء �لربنامج لتهدئة �لأولد.

�أهالً و�صهالً بكم بنات و�صبيان. �أنا فرح جد�ً لأكون معكم �ليوم، �أنا ��صمي 

_______ وجاء معي فريق وهم ________،�أمتنى �أن تكونو� فرحني 

ناه لكم  معنا �ليوم. �صوف نحظى بوقت ممتع مع بع�صنا �لبع�س يف �لربنامج �لذي قد ح�رسّ

�أنا و�أ�صدقائي.  

قم بتعريف �ملنهج وما يت�صمنه كالتايل: ي�صمى �ملنهج »بطيع كلمتك« �أي �أنني �أطيع 

كالم �لله �ملوجود يف �لكتاب �ملقد�س، حتدث عن �ل�صلطان �لذي يتمتع به ي�صوع و��رسح كلمة 

�صلطان: ل�صخ�س �صلطان تعني �أن لديه قوة على �صيء معني.

�ليوم برناجمنا ��صمه »كلمته �لطبيعة« �صوف نتعلم عن �صلطان ي�صوع �أي قوته على 

�لطبيعة ويحتوي على �لكثري من �لفقر�ت، من �ملمتع �أن نرّكز جميعنا معاً. �لربنامج يحتوي 

على تر�نيم، من يحب �لرت�نيم؟ و�أي�صاً يحتوي �لربنامج على مهرج، من يحب �ملهرج؟؟ �صوف 

نلعب �صويًة، �أي�صاً من يحب �للعب؟

الرّتحيب

8

�لله حدي وين ما يكون كلمة �لله بتعلمني                           

رح طيع كلمتو ملا يقلي ي�صمع �صوتي ملا ب�صلي                  

�أنا جنبك يا �بني علطول    

رح غني ب�صوت م�صموع �أنا بحبك ربي ي�صوع                     

بتذكر وعدك يا ي�صوع و�إذ� قالولك �إين فا�صل                   

 

�أنا ب�صمعك و�إنت وف�صالن �نا حدك �نت وزعالن                  

�صلي وقول �إنك تعبان و�إذ� مرة ح�صيت بخوف                

 

بيهتم يف علطول �لله هو �للي خلقني                      

كلمة �لله بتعلمني                       بتفهمني وبتذكرين

�لله بيحبني كيف ما بكون

الرتنيمة 
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1( لعبة �شّط وبحر وجزيرة )حتتاج �إىل م�صاحة و��صعة(

�ملو�د �ملطلوبة: ل�صق ورق �أزرق عري�س، 

ل�صق ورق �أخ�رس عري�س، ل�صق ورق 

برتقايل عري�س

حت�سري وطريقة اللعب:

�أل�صق �لال�صق �لربتقايل على �لأر�س  •

ب�صكل �أن يقدر جميع �لأولد بالوقوف 

ور�ءه.

�بتعد 5 �أمتار �إذ� �أمكن و�ل�صق  •

�لال�صق �لأزرق ب�صكل متو�زي لِلخط 

�لربتقايل.

�بتعد �أي�صاً 5 �أمتار �إذ� �أمكن و�ل�صق  •

�لال�صق �لأخ�رس ب�صكل متو�زي 

لِلخط �لربتقايل و�لأزرق.

قل لهم �أن يقفو� جميعهم خلف  •

�خلّط �لربتقايل وقّل لهم �أنّهم على 

�ل�صاطئ.

عندما تقول بحر عليهم جميعاً �أن  •

يرك�صو� وَيقفو� خلف �خلّط �لأزرق.

عندما تقول جزيرة عليهم جميعاً �أن  •

يرك�صو� وَيقفو� خلف �خلّط �لأخ�رس.

عندما تقول �صّط عليهم جميعاً �أن  •

يعودو� وَيقفو� خلف �خلّط �لربتقايل.

 

هكذ� تبد�أ �للعبة، على �لأولد �أن يرك�صو� وَيقفو� خلف �خلطوط �لتي تقولها، �أحياناً للمرح ت�رسع يف 

�لكالم تقول �صّط وتعود وتقول بعدها جزيرة ثّم بحر ب�صكل �رسيع. �لولد �لذي يقف خلف خّط �آخر 

غري �لذي تقوله يقف جانباً حّتى يبقى ولد و�حد يف �لنهاية.

مالحظة: ميكن ت�صغيل مو�صيقى �أو ترنيمة وقت �للعب

2( هبوب العا�شفة 

�ملو�د �ملطلوبة: بو�لني )لونني خمتلفني(، �صتارة

�رشح اللعبة:

فريقان )بحر، قارب( لدى كل فريق بو�لني على عدد �أع�صاء 

�لفريق وبَلوينني خمتلفني بحيث �أن �لبو�لني متثل دور �ل�صمك، 

يف�صل بينهما �صتارة مرتفعة بحيث ل يرى �لفريقني 

بع�صهم. تبد�أ �للعبة بقول �لقائد »هّبت �لعا�صفة« فيقوم 

كل فريق برمي بو�لني لطرف �لفريق �خل�صم، ومدة �لدورة 

�لو�حدة 15 ثانية )يحت�صبها قائد �للعبة(، عند �نتهاء �لدورة 

يقوم �لقائد باإح�صاء عدد �لبو�لني عند كل فريق كالتايل: �إذ� 

كان لون بو�لني �لقارب هو �لأحمر ولون بو�لني �لبحر هو �لأزرق، 

فتكون درجات �لقارب هي عدد �لبو�لني �حلمر يف طرف �لبحر، 

وتعاد �لدورة 3-4 مر�ت ح�صب ما ير�ه �لقائد منا�صباً.

قواعد اللعبة: 

�إذ� �نفجر �أحد �لبالونات بيد �أحد �لأولد عن ق�صده، قم  •

باحت�صاب )5( درجات �إ�صافية للفريق �خل�صم.

باإمكانهم �إعادة رمي بو�لني �خل�صم للتخل�س منهم. •

طريقة اللعب:

ق�ّصم �لأولد �إىل فريقني، فريق يكون �لبحر وفريق يكون �لقارب. •

�ف�ُصل بينهما ب�صتارة مرتفعة حتى ل يرو� بع�صهم �لبع�س. •

��رسح لهم �للعبة وقو�عدها. •

�صع لدى كل فريق بو�لني على عدد �لأولد يف �لفريق. •

قم باحت�صاب )15( ثانية و�بد�أ �للعبة بقول »هّبت �لعا�صفة«. •

قم باإيقافها عن �لرمي بعد �نتهاء �ملدة و�أح�صي عدد �لبو�لني لدى كل فريق كالتايل: �إذ� كان لون  •

بو�لني �لقارب هو �لأحمر ولون بو�لني �لبحر هو �لأزرق، فتكون درجات �لقارب هي عدد �لبو�لني �حلمر 

يف طرف �لبحر.

قم باإعادة �لدورة )3 �أو 4( مر�ت ح�صب ما تر�ه منا�صباً. •

قم باإعالن �لفريق �لفائز �لذي يح�صل على درجات �أعلى. •

األعاب
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�ملو�د �ملطلوبة:  �صتارة، �صّنارتني )ع�صى مربوط بطرفها حبل(، �صنطة عدد 2، قم�صان رحلة.

�ل�ّصخ�صيات: نونو وبهاء، �ملُعلِّق.

�ملكان: على �ل�صفينة.

امل�رشحية:

يخرج نونو وبهاء من خلف �ل�صتارة �إىل عتبة �مل�رسح وعلى ظهورهم �صنط للرحلة.  •

يَت�صاور�ن ويتناق�صان حول جمال هذه �ل�صفينة �لتي هم فيها.  •

فيبد�أون �لنقا�س �أي�صاً حول مو�صوع �لقوة وي�صتعر�صان �أعمالهم وُم�صارعاتهم يف  •

�لبحور.

نونو: لو ترى ما حدث معي من ��صبوع. كنت يف عر�س �لبحر ��صطاد، فجاأة ر�أيت موجة 

كبرية ت�صري نحوي!

بهاء: يا �لهي

نونو: نعم و�أخف�صُت �لأ�رسعة ب�رسعة وو�صعت �صّنارتي جانباً و�صارعُت �ملوجة وتغّلبُت 

عليها!

بهاء: ههههه يا �صديقي، هذ� �أمر �صخيف. لن ت�صدق ما حدث معي �أنا �لليلة �ملا�صية. 

قمت بنزهة مع �صديقي »�صياء« يف باخرته...

نونو: كنت مع �صياء بدوين؟

قوم بقيادتها. ففتحت �ل�رسعة �إىل �أق�صى درجة وذهبت �إىل مكان 
َ
بهاء: نعم، طلب مّني �أن �أ

بعيد عن �ل�صاطئ. وفجاأةً هاج �لبحر وَحدث ت�صونامي كبري جد�ً! فقررنا �أنا و�صديقي �صياء 

�أن نقفز يف �ملوجة �لكبرية. ففعلنا و�صبحنا يف و�صطها و�خرتقناها وعدنا للبيت.

 

يخرُج يف هذه �لأثناء �ملُعلِّق وينده لهم قائالً: �أ�رسعو� �أ�رسعو� لنجل�س، �لقبطان �أمر باأن  •

ندخل للعمق.

)يخرج �ملُعلًق عن �مل�رسح( •

يجل�س نونو وبهاء على �لأر�س ويح�رس�ن نف�صيهما لِلمناظر�ملدِه�صة. •

يت�صاور نونو وبهاء: �صرنى �حليتان و�لدلفني! و�وووو! �أريد �أن �أ�صطاد قر�صاً. •

فجاأةً يقوم نونو وبهاء بتمثيل �أنه هناك �إع�صار وعا�صفة ت�رسب. •

بهاء: يا �إلهي ما �لذي يحدث؟ �صوف نقع ومنوت.

نونو: كن رجالً يا بهاء ل تكن جباناً. )بالوقت �لذي يتكلم فيه، يقع بَهاء على �لأر�س ب�صبب 

�هتز�ز �لقارب ويَبد�آن بال�رس�خ: �صوف منوت، جنّونا، �ملوج كثيف(

متثيلية:
نونو وبهاء يواجهان العا�شفة 

3( لعبة بناء القارب 

�ملو�د �ملطلوبة: ورق مقوى )كرتون( بني، ورق كرني�س 

)كريبون(، مق�صات، تلزيق، ق�صاطات

حت�سري وطريقة اللعب:

ق�صم �لأولد �إىل فرق كما )تريد( ولكن بعدد  •

ي�صمح لكل ولد يف �لفريق �أن ي�صارك.

�أعطي �لأولد �ملو�د �لالزمة. •

�طلب من �لفريق �أن يقومو� ببناء �صفينة ولها  •

�رس�ع بهذه �ملو�د، و�أن يقومو� بتزيينها �أي�صاً.

�لفريق �لذي يربح هو �لذي ي�صنع �ل�صفينة  •

تكون ثابتة وقوية.
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يدخل �ملُعلِّق فيجمد نونو وبهاء عن �حلر�ك. )كاأنهم �صارو� �أ�صناماً( •

املُعّلق: نونو وبهاء كانو� يتكلمون عن قوتهم مبو�جهة �لعا�صفة يف �لبد�ية ولكّنهم مل يعلمو� �أن 

�أحياناً تكون �لعا�صفة �أكرب مما نت�صور وتُهلكنا. كما نحن نفعل يف �أمور حياتية كثرية، نحاول �أن نُحّلها 

بقوتنا ونف�صل �أحياناً ونخاف. ولكن ما مل يعرفه نونو وبهاء هو �أن �لله قادر �أن  ي�صيطر على �لو�صع.

يقف �ملُعّلق على جانب �مل�رسح م�صاهد�ً نونو وبهاء. •

يتحّرك نونو وبهاء ويقول نونو لِبهاء: ما �لذي حدث، كيف هد�أت �لعا�صفة؟ •

بهاء: علمي علُمك.

ينظر�ن من حولهما فري�ن �ملُعلِّق ويَذهبان نحوه مرتبكني. •

نونو: ��صاألُه �أنت.

بهاء: ملاذ� �أنا يف كّل مّرة؟

نونو: لأنك �أنت �لأقوى.

بهاء: �لآن �أ�صبحت �لأقوى؟

نونو: ههههه! ح�صناً �عرتف لك، �أنت �لأقوى، ولكن ��صاأله �لآن.

بهاء: عفو�ً �صيدي، هل ميكنك �أن تخربنا ما حدث؟

نونو: وكيف هد�أت �لعا�صفة؟

املعلق: �ل�ّصيد هو �لذي �أهد�أ �لعا�صفة بينما ُكنتم تَ�رسخون من �خلوف.

نونو: بهاء هو �لذي كان ي�رسخ �ّما �أنا فلم �أفتح فمي.

بهاء ينظر �إليه )نونو يناق�س نف�صه(  •

املُعلِّق: يف �لكثري من �لأحيان نكون خائفني، ول د�عي �أن نخفي خوفنا عن �لله، لأن �لله له قوة على 

كل �صيء حتى �لعا�صفة و�لبحر يخ�صعان له. �لعا�صفة مُتثل �لأمور �حلياتية و�مل�صاكل و�ل�صعوبات 

�لتي ميكن �أن نو�جهها مع �أ�صدقائنا يف �ملدر�صة �أو مع �خوتنا يف �لبيت �أو حتى ميكن �أن يكون خوف 

من �صيء ما. لكن �لله لديه �لقوة و�ل�صلطان على كل �لأمور. �إذ� �أخربناه عنها من خالل �ل�صالة ول 

د�عي لنخفي �صيء عنه لأنه هو �أبانا وهو يحبنا وهو د�ئماً متو�جد لي�صمعنا وي�صاعدنا.

نونو: كنت �أعرف هذ� �لأمر يا �صديقي، ب�رس�حة من دقيقتني كنت �أخرب بَهاء عن هذ� �لأمر.

يرتك �ملُعلِّق �مل�رسح ويذهب. •

بهاء ي�رسخ بطريقة م�صحكة: نونو كفاك مز�حاً يا رجل. •

مازحكم! �تعرف ماذ�، �إن �لله د�ئما معنا و�صوف ي�صاعدنا يف �أمور كثرية. لهذ� 
ُ
نونو: هههههه كنت �أ

�ل�صبب �أنا لن �أخاف لأنه هو معي. �عطني �صنارتي لنذهب �ىل �جلهة �ملُقابلة لن�صطاد.

نارة ويذهبان  • بهاء يعطي نونو �ل�صّ

الّن�ص الكتابي: مرق�س 4: 35 - 41.

الهدف: �أن يدرك �لولد �أن لِي�صوع قوة على م�صاكل �حلياة وي�صعر باأمان و�صط �ل�صعوبات، 

و�أن ي�صلم جميع �أموره له.

�لفكرة �لرئي�صية: كلما �أخاف، �أثق �أن ي�صوع معي، و�تكل عليه.  

�ملو�د �ملطلوبة: �رس�صف �أزرق.

اللعبة:

�طلب من �لأولد �أن يجتمعو� حول �ل�رس�صف ومي�صك كل ولد طرف منه.  •

قل للولد عندما �أقول �لبحر هاج �أو عا�صفة �أو مطر �أو �ملياه هائجة نحرك �ل�رس�صف كاأنه  •

بحر هائج.

قل �أي�صاً: عندما �أقول �أ�صبح هدوء يف �لبحر �أو �صكون �أو توقفت �لعا�صفة يجب على  •

�لأولد �أن يقفو� عن حتريك �ل�رس�صف كاأن �ملاء قد �صكن.

قم بتجربة �للعبة مع �لأولد ليتعلمو� كيفّية �للعب و�إ�صفاء جو من �ملرح قل لهم �أ�صياء  •

�أنني كنت يف يوم من �لأيام جال�س على �ل�صاطئ وكان �جلو جميل وهناك ع�صافري تزقزق 

وثم ب�صكل مفاجئ قل لهم �أن �ملطر قد �نهمر بغز�رة �صديـــــــــــــدة وثم توقف وعاد 

�لهدوء و.. وهكذ� قم باإعادتها مرتني �أو ثالث ح�صب رغبتك.

• 

الق�سة:

ي�صوع و�لتالميذ كانو� يعّلمون جمع كثري، حتى حّل �مل�صاء وكان �جلو و�لبحر هادئان. ثم قال 

ي�صوع لتالميذه ��رسفو� �جلموع �إىل منازلهم ودعونا نعرب �لبحر �إىل �جلهة �ملقابلة. �صعد 

ي�صوع وتالميذه �إىل �لقارب وكان �لطق�س جميل جد�ً و�لبحر هادئ. كان تلميٌذ جال�صاً على 

طرف من �لقارب وفجاأة لحظ نقطة مياه قد �صقطت عليه فنظر �إىل �ل�صماء )�نظر لالأعلى 

وكاأنك �لتلميذ( و�صاهد �لغيوم وهي غا�صبة وتتجمع ب�صفوف فوقهم.

بعد ذلك بد�أ �ملطر ينهمر بغز�رة وينهمر وينهمر حتى بد�أ �لقارب ميتلئ باملياه و�ل�صماء �صود�ء 

وبد�أ و�حد من �لتالميذ حماولً �إفر�غ �ملاء و�لآخر يقذفه متايل �لقارب من جهة لأخرى حتى مل 

يعد لهم �أي �أمل من �لنجاة، ولحظو� �أن ي�صوع لي�س معهم و�أخذو� يبحثون عنه حتى لحظ 

�أحدهم �أن ي�صوع نائم و�أخذ يوقظه ويقول له: يا معلم �أما يهمك �أننا نهلك.

فقام ي�صوع ونظر �إليهم و�إىل �لبحر و�أمر �لبحر و�لعا�صفة �أن تهد�أ يف �حلال، ويف �حلال طاعاه 

�لبحر و�لعا�صفة وهدوؤو�، ثم �لتفت �إليهم وقال: �أين هو �إميانكم؟ فبد�أ �لتالميذ يت�صاءلون 

فيما بينهم ويقولون من هذ�؟ حتى �لبحر و�لريح و�لطبيعة تطيعه، فخافو� جد�ً. 

 ��صاألهم: كم من �ملر�ت مررنا مبو�قف وظروف وقد �صعرمت �أنه لي�س هناك �أي جمال للنجاة؟ 

نحن يف �أحيان نقع مب�صاكل عظيمة ول نقدر حتملها، يف هذه �للحظات يكون �أمامنا عدة 

خيار�ت �أما �أن نكون مثل �لتالميذ ونحن نعلم �أن ي�صوع معنا يف حياتنا ونلومه على هذه 

�مل�صاكل �أو نثق فيه ونعلم �أنه �صينقذنا ونطلب منه ونحن كلنا ثقة به.

عنوان الق�شة
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اآية احلفظ الكتابية

�ملو�د �ملطلوبة: �أور�ق، قلم.  

مزمور 56 : 3 

» يف يوم خويف اأنا عليك اأتكل.«

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

كتب هذه �لآية د�ود يف �لعهد �لقدمي من �لكتاب �ملقد�س قبل جميء �لرب 

ي�صوع. �لآية �لتي �صوف نتعلمها هي من �ملز�مري �لإ�صحاح �ل�صاد�س و�خلم�صون 

و�لآية �لثالثة: »يف يوم خويف �أنا �أتكل عليك«.

ا�رشح وطّبق:

يف يوم خويف: يعني �ليوم �لذي �أخاف فيه ومل يعد مبقدوري �أن �أفعل �صيء.  •

هو �أمر طبيعي يف حياتنا �أن نعرُب مبثل هذ� �ليوم ونخاف كثري�ً من �لأمور 

�لتي تري معنا. مثالً �أن يكون لديك يف �ملدر�صة �متحان مفاجئ. )ذّكر 

�لأولد عن �لأ�صياء �لتي تكلمتم عنها يف وقت �ملناق�صة، »�خلوف«(.

�أنا �أتكل عليك: هذ� �لق�صم من �لآية هو مفتاح �خلال�س من �أيام �خلوف �لتي  •

�صوف تاأتي علينا. باأن رغم خوفنا فنحن �صوف نثق ونوؤمن باأن �لرب معنا 

و�صوف ينجينا. فنحن يف هذه �حلالة رغم خوفنا من هذ� �لمتحان �ملفاجئ 

ماذ� �صوف نفعل؟؟ )�نتظر �لإجابة( نتذكر �لآية و�أننا يجب �أن نثق ونتكل 

على �لرب وهو �صوف ي�صاعدك لتتذّكر ما تعلمته ودَر�صته �صابقاً.

كرر االآية عدّة مّرات مع االأوالد

ح�رسّ �صابقاً ورقتان، على �لأوىل مكتوب »يف يوم خويف« م�صيفاً عليها  •

�أي �صورة متثل �خلوف. وعلى �لورقة �لثانية �كتب »�أنا عليك �أتكل« م�صيفاً 

عليها �أي �صورة متثل �لفرح �أو �لإطمئنان.  

�ق�صم �لأولد �إىل فريقني ثم �أعطي �لفريق �لأول �لورقة �لأوىل و�لفريق �لثاين  •

�لثانية. 

علمهم �ل�صاهد: »مزمور 5٦ :3:« •

�طلب منهم �أن يرددو� �ملكتوب يف �لورقة �لتي معهم عندما تقول ��صم  •

فريقهم.

قم بتكر�رها حتى ترى �أنهم حفظوها. •

ال�شالة
ا�ساأل االأوالد:

ماذ� تفعل �إذ� �أردت �أن تكون �صديقاً ل�صخ�س  •

جديد؟ �أو �إذ� كنت حتب �صخ�ٍس ما كثري�ً، ماذ� 

تفعل معظم وقتك َمعه؟ )��صمع لإجابات 

�لأولد(

�أنا د�ئماً �أكلمه �إذ� كنا مع بع�صنا �لبع�س  •

و�أي�صاً عندما ل نكون معاً. ذلك لكي �أعرفه 

�أكرث ولكي تكون عالقتنا �أقوى. �كلمه د�ئماً 

لأيّن �أحّبه.

 

هل تعلمون ملاذ� ن�صّلي لّله؟ •

�ل�صالة هي �لتكّلم مع �لّله، ونحن نحّبه وَنريد �أن نتكّلم معه. ل ن�صّلي بد�فع �خلوف منه ول لأننا  •

فقط نريد منه �صيئاً، لكن �أ�صّلي لي�صبح يل عالقة و�صد�قة معه.

يحب �لله �أن ي�صمع �صوتك و�صوتي ويريد �أن يعرف كل �صي عنك وعني. هو يحب �أن يعرف م�صاعرك 

ويعرف �أفكارك من خالل �ل�صالة. 

لنفكر فيه �لآن ونتكّلم معه وَنخربه �أنّنا نحبه ونخرب �لله مباذ� نفّكر �لآن و�أَي �صيء تريد �أن يعرفه عنك، 

�عطي �لأولد وقتاً ق�صري�ً قل لهم �إن هذ� �لوقت لهم لي�صّلو� يف قلوبهم �إن �أر�دو� ذلك. )قد �لأولد 

يف �صالة ق�صرية(
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القلق والثقة ال يختلطان 

�ملو�د �ملطلوبة:

زيت �لطعام، ماء، 3 �أوعية �صفافة )2 �صغريتان، 1 كبرية(، ملوِّن �لطعام، �رسيط 

ل�صق، �أقالم تخطيط

ن�صيحة: حجم �لأوعية وكمية �ل�صو�ئل ح�صب حاجتكم. �إذ� كنت تعر�س 

�أمام جمموعة كبرية من �لأطفال، �صيكون من �لأف�صل ��صتخد�م �أوعية كبرية 

وكمية كبرية من �ل�صو�ئل جلعل �لأوعية �أ�صهل لكي ترى.

اخلطوات:

�أبد�أ بالقول »�ليوم �أح�رست معي بع�س �لأغر��س ميكن �أن تدها يف منزلك.  •

�أول، �أح�رست بع�س زيت �لطعام«.

�أرهم زيت �لطعام و��صكبه يف و�حدة من �لأوعية �ل�صغرية. وقل لهم: »هذ�  •

�لزيت ميثل �لقلق« �كتب كلمة »قلق« على قطعة من �ل�رسيط �لال�صق 

و�ل�صقها على �لوعاء لكي ير�ها �لأطفال. 

�أ�صاألهم »ما هو �ل�ّصعور بالقلق؟« خذ بع�س �لردود من �لأطفال. •

�إ�رسح لهم »�لقلق هو عندما نخاف من عدم معرفة ما �صيحدث، و�لتفكري  •

�لد�ئم بهذ� �لأمر ب�صكل يوؤثر �صلبياً على حياتي«

ُقل: »�أح�رست معي بع�س �ملاء �أي�صاً« ��صكب بع�س �ملاء يف �لوعاء �لثاين، ثم  •

�أ�صف بع�س تلوين �لطعام �إىل �ملاء لكي يرو� بو�صوح �أكرث. 

قل لهم: »ميثل هذ� �ملاء �لثقة بالله«. •

�كتب كلمة »ثقة« على قطعة من �ل�رسيط �لال�صق و�ل�صقها على �لوعاء لكي ير�ها  •

�لأطفال.  

�أ�صاألهم »ما يعنى �أن نثق بالله؟« خذ بع�س �لردود من �لأطفال. •

�إ�رسح لهم: »�لثقة بالله تعني �أنه علينا �أن نتذكر باأنَه كامل �ل�ّصيطرة ويعرف كل �صيء.  •

نحن ل�صنا بحاجة للخوف لأن �لله يعتني بنا«. 

��صاألهم: »هل يريدنا �لله �أن نقلق؟ �أو �أن تثق به؟ هل باإمكاننا �أن نثق بالله و�أن نقلق يف  •

�لوقت ذ�ته؟ هل ميكن للّثقة و�لقلق �أن ميتزجان؟« 

��صكب بع�س �ملاء و�لزيت يف وعاء ثالث يف نف�س �لوقت يظهرون كاأنهم ميتزجون يف  •

�لبد�ية، و�صوف نرى �لإثنني ينف�صلون و�لزيت ي�صرتيح على �صطح �ملاء. 

�حمل �لوعاء �لثالث لالأطفال لريوه، و��صاألهم: »هل ميكن لهذين �ملادتني �أن تندجمان؟«. •

�أعِطهم �جلو�ب قائالً: »ل، ل ميكن لقلوبنا �أن تثق متاماً بالله و�لقلق يف نف�س �لوقت، وهما  •

ل يندجمان. �لله يريدنا �أن نثق به كلما منيل للقلق لأنه يهتم بنا. هو لديه �ل�صيطرة 

ويعرف كل ما حدث يف �ملا�صي، و�لذي يجري �لآن يف �لوقت �حلا�رس، وعن �أي �صيء 

�صيحدث يف �مل�صتقبل. فالله ي�صتحق ثقتنا �لكاملة«.

و�شيلة االإي�شاح



21 20

املواد املطلوبة: �أقالم ، �أور�ق.

التح�سري:

ق�صم �لأولد �إىل جمموعتني �أو عدة جمموعات ح�صب عدد �لأولد  •

يف �صفك، ودع كل من �لقادة �لذهاب مع جمموعته �إىل غرفة �أو 

ز�وية خمتلفة وتتناق�س.

�أعط كل ولد من �لأولد ورقة وقلم، و�طلب منهم �أن ير�صمو� �أو  •

يكتبو� �صيئاً يخافون منه. 

�أعطهم بع�س من �لوقت لكي يكتبو�، ثم ��صاألهم �أن ي�صاركو�  •

ما ر�صموه �أو كتبوه. )�إ�صمع لكل من يريد �أن ي�صارك(

�صاركهم ب�صيء �أنت تخاف منه، وكيف متكنت �أن تتخل�س من  •

هذ� �خلوف

مناق�شة
اللعبة:

�ملو�د �ملطلوبة: ورق مقوى )كرتون( خم�صة �ألو�ن، قلم تخطيط، �صور ل�صقة على �صكل جنمة 

)�ختياري(، ل�صق �صفاف.

التح�سري للعبة:

��صنع دو�ئر بقطر 5 �صم )تقريباً( من �لورق �ملقوى )�لكرتون( �مللّون )خم�صة �ألو�ن خمتلفة( وبعدد  •

20 بحيث يكون لديك من كل لون 4 دو�ئر.

�كتب على �لوجه �لأول من �لكر�ت �لدرجات )20 - 30 - 40 - 50( وب�صكل ع�صو�ئي من حيث  •

�لألو�ن، وتكون كل درجة قد كتبت على خم�س دو�ئر.

�ر�صم �أو �ل�صق جنمة على �لوجه �لآخر لد�ئرتني من كل لون. •

طريقة اللعب:

ق�ّصم �لأولد �إىل فريقني، �ل�صق �لدو�ئر �مللونة ب�صكل ع�صو�ئي على �للوح و��صعاً �جلانب �ملطبوع  •

لالأ�صفل )بحيث تكون �لعالمات غري مرئية(. عندما يقوم �لولد بالإجابة بال�صكل �ل�صحيح يختار 

د�ئرتني، يكون لديك �لحتمالت �لتالية:

 �إذ� تطابقت �لدرجتني، ياأخذ �لفريق درجة و�حدة فقط )�أي �إذ� كانو� �لد�ئرتني ذ�ت �لدرجة 20 . 1

فيح�صل �لفريق على 20 نقطة فقط(.

 �إذ� تطابق �للون و�لدرجتني، يح�صل �لفريق على �صعف �لدرجة )�أي �إذ� كانو� �لد�ئرتني من �للون . 2

�لأحمر وذ�ت �لدرجة 20 فيح�صل �لفريق على 40 درجة(.

�إذ� تطابق �لرقم وكان على �لد�ئرتني جنوم، يح�صل �لفريق على ثالثة �أ�صعاف �لدرجة )�أي �إذ� كانو� . 3

�لد�ئرتني ذ�ت جنوم وذ�ت �لدرجة 20 فيح�صل �لفريق على ٦0 درجة(.

�إذ� مل تكن �لد�ئرتني من نف�س �لدرجات، ل يح�صل �لفريق على �صيء )�أي �إذ� كانو� �لد�ئرتني ذ�ت . 4

�لدرجات 20 و40 ل يح�صل �لفريق على �أي درجة(.

االأ�سئلة:

1كيف كنت �صت�صعر �إذ� كنت يف �صفينٍة تغرق وكان �أحد �لرّكاب معك نائم؟ )غا�صب، خائف،(. 1

ماذ� حدث عندما كان �لتالميذ يف �ل�صفينة وكان ي�صوع نائماً؟ )هبت عا�صفة �صديدة(. 2

ملاذ� خاف �لتالميذ؟ )ظنو� �أنهم �صيهلكون(. 3

ماذ� فعل ي�صوع عندما �أيقظه تالميذه؟ )�أمر �لريح و�لبحر بالهدوء(. 4

ماذ� فعل �لتلميذة عندما هبت �لعا�صفة ح�صب �لكتاب �ملقد�س؟ )�أيقظو� ي�صوع(. 5

�أذكر بع�س �لأمور �لتي من �ملحتمل �أن تخيفك؟ )�لعو��صف، �لرعد، �حليو�نات، �لمتحانات،(. ٦

هل جلاأت يف �أحد �لأيام �إىل ي�صوع عندما كانت لديك م�صكلة؟ هل كان هناك تغيري عندما �لتجاأت . 7

�إليه؟ )نعم، �صعرت ب�صالم / ل، فاأنا مل �أ�صعر �أنني بحاجة �إليه(  

ماذ� فعل ي�صوع عندما جلاأ �إليه �لتالميذ؟ )وبّخهم، هّد�أ �لعا�صفة، . 8

لعبة واأ�شئلة املراجعة
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)�صتجد ورقة �لن�صاط يف �ملو�د �لإ�صافيَّة لتتمكن من طباعتها(

 كلما �أخاف، �أثق �أن ي�صوع معي، و�تكل عليه. •

�ذكر �أ�شماء �ل�شور �ملذكورة يف �لق�شة:. 1

2. �عد ترتيب �الية:

3. �كتب مذكر�تك

4. �بحث عن ي�شوع يف �ل�شفينة:

ورقة الن�شاط


