
الهدف: اأن يقّدرالولد بَحث الله عنه، ويدرك باأن ي�سوع قادر على تغيريه، فيتوب ويظهر تغيري 

الله يف حياته

الن�ص الكتابي 

لوقا 19 : 1 - 10.

فعايل �سيئة
َ
الفكرة الرئي�سّية: �ساأطلب من ي�سوع اأن يغريين، مهما كانت اأ

�ْسيَاءُ اْلَعتِيَقُة َقْد َم�َسْت، ُهَوذَا اْلُكلُّ َقْد �َسارَ َجِديًدا.« 2 كورنثو�س 5 : 17
َ
اآية احلفظ: »الأ

كلمته 
للتغيري



»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 املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند الأطفال ويُعّدل تعليمه ح�سب هذه الأمناط، يتعّلم الأطفال. ي�ساعدك 

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

اأعطى الّله لكل فرد عقالً 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 الأطفال 

الّذين و�سعهم الّله يف حياتنا. 

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

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

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل الإ�ستماع وحماورة الأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّسا�س •

غرية • ي�ستمتع باملجموعات ال�سّ

يحتاج لأ�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 والإمتحانات 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 الأمور بطريقته املتفردة اخلا�سة •

ي�ستمتع بوجود اختيارات •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟

اإعرَف منط تعّلمك ال�ّسخ�سي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد الإ�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 فّعالً. 

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

الأطفال يف �سّفك بالإجابة على الأ�سئلة الّتي ي�ساألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأنا بحاجة لهذا، واأنا م�ستعد 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�ّسخ�سيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف اإىل بقية اأيّام الأ�سبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �ساعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�سّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اأمناط الّتعّلم واملنهاج

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�س املنهاج، 

�سوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

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

اأن تختار فقرات كافية لت�سل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�ساً تف�سيالت الّطرق احل�سّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط 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: يحتاج اإىل القراءة وال�سّ

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

3( املتعّلم الّلم�سي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�س
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اإر�سادات: �سع رقما بجانب كل جملة. عند الإنتهاء اجمع الأرقام يف كل منط على حدة. النمط الّذي يجمع اأعلى 

نقاط 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 عندما اأكون مع اأ�سخا�س اآخرين

----------- اأحب بيئة العمل امللّونة

----------- اأحب ان اأعطي اأجوبة لالأ�سئلة على طريقة املقالة اأكرث من فقط مالأ الفراغات

----------- اأرى نف�سي �سديقاً لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�سفني الآخرين بال�ّسخ�س الّلطيف

داقات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد اأ�سدقائي وقوة هذه ال�سّ

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ودود، م�سارك، معانق

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، جامعاً املعلومات للّتطبيق

----------- اأحب العمل بيدّي واأي�ساً بعقلي

----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل بتفّح�س اآرائي اخلا�ّسة

----------- اأرى نف�سي مدرّباً، م�ساعداً طالّبي على تطبيق ما يجب اأن يعمل

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س اإميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�سفني الآخرين بال�ّسخ�س املجتهد، �سخ�س يتمحور حول الّنتائج

----------- جزء من هويتي مرتبط مبدى فعالّية اإبداعي

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

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي مفّكراً باأفكار جديدة وجمّرباً اأ�سياء ل يتجراأ الكثري من 

                الأ�سخا�س على تربتها

----------- اأحب الّلعب باأفكار جديدة، م�ستنتجاً ما الّذي �سينتج

----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل بالإ�ستنتاجات اأو احلد�س

----------- اأرى نف�سي حمّركاً لأفكار واآراء طالّبي

----------- اأ�سواأ �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم اأخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل العامل 

                مكاناً اأف�سل

ً ----------- ي�سفني الآخرين بال�ّسخ�س املبدع جدا

----------- جزء من هويتي مرتبط بكمّية الأفكار اجلديدة عندي

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ف�سويل، قائد، وا�سع اخليال

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

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، بعد اأن اأجمع املعلومات من الكتب اأو  

                املعلمني

----------- اأحب العمل على مكتب اأو طاولة

حيحة ----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل باإيجاد الأجوبة ال�سّ

----------- اأرى نف�سي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�سا�سيات اإميانهم

----------- ي�سفني الآخرين بال�ّسخ�س الّذكي فعالّ

----------- جزء من هويتي مرتبط براأي الآخرين عن مدى ذكائي

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

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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اأهالً و�سهالً يا اأ�سدقاء، كيف كان الأ�سبوع املا�سي؟ )قم مبراجعة الدرو�س ال�سابقة اإذا اأردت(. 

من عمل على ورقة الن�ساط ؟ ومن اأح�رسها معه اليوم ؟ ما ا�سم املنهج الذي ن�سري فيه؟ 

من يتذكر ماذا اأخذنا بالأ�سابيع املا�سية كلها؟ ما هي الآيات التي حفظتها؟

)اأعطي جائزة للذي يجيب على الأ�سئلة، جائزة رمزية ممكن بونبون(

الرّتحيب

8

العاب
1. لعبة الو�صول للحلوى  

املواد املطلوبة: اأكيا�س حلوى، تلزيق

اللعبة

قم بل�سق اأكيا�س احللوى على عدد الفرق على  •

احلائط وباأماكن خمتلفة، وو�سعها على ارتفاع 

ل ي�ستطيع الأولد الو�سول اإليها.

اطلب من الأولد ليِت�ساعدوا للو�سول اإىل هذه  •

الأكيا�س دون ال�سعود على اأي �سي، وكل فريق 

بنف�سه.

الفريق الذي يح�رس الكي�س اأ�رسع هو الذي  •

يربح. 

2. لعبة التغري

اخرج عدد معني �سغري من الأولد خارج الغرفة املتواجد  •

فيها كل الأولد.

قم بتغري �سي �سغري ب�سكله ول يكون ملحوظ مثل  •

فك �رسيط حذائه اأو ثني كم القمي�س وهكذا. 

ادخل ولد من الأولد اإىل الغرفة واطلب من الأولد اأن  •

يكت�سفوا ما التغري الذي ح�سل فيه. هكذا كل الأولد 

بالرتتيب.

اأخرب الأولد: »عندما يقوم الرب بتغري �سخ�س معني  •

يكون التغري ملحوظ ووا�سح لكل املوجودين«.
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3. الثمار اجليدة: 
املواد املطلوبة: كرتون، تلزيق

قم بق�س الكرتون على �سكل ثمار اأو فواكه اأو  •

تفاح وبعدد كبري، قم بر�سم اأ�سكال على بع�س 

الثمار وكاأنها دود واأ�سكال اأخرى لتظهر كاأنها 

ثمار �سيئة.

ق�سم الأولد اإىل فرق خمتلفة. •

اختار ولد من كل فريق. •

اطلب من اأ�سدقائه اأن يقوموا ل�سق الال�سق  •

عليه بحيث يكون اجلهة الال�سقة جلهة اخلارج. 

اطلب من الأولد اأن يقوموا باإل�ساق عدد معني من الثمار اجليدة على �سديقهم. •

الفريق الذي يقوم بل�سق اأكرب عدد ثمار جيدة اأولً يكون هو الرابح. •

متثيلية
زكا ال�صرير

القارئ: كيف حالكم اأرجو الله اأن تكونوا فرحني معنا اليوم؟ اليوم �سوف اأخربكم ق�سة عن قدرة 

ي�سوع على تغيري الأ�سخا�س ولي�س فقط من اخلارج، لكن من الداخل اأي�ساً. كل الكتاب املقد�س فيه 

ق�س�س عن قدرة ي�سوع على تغيري قلوب النا�س؟

ماذا تفعلون ؟

)1( و )2(: نحن �سجرة.

القارئ: هاهاها، هم �سجرة ل ت�سغلوا بالكم بهم بعد دقائق �سوف يذهبون، كنت اأقول لكم اأنني 

اأبحث على ق�سة عن كيف لقوة ي�سوع القدرة على التغيري… قمنا بالتفتي�س مراراً وتكراراً وقراأنا عدد 

من الق�س�س حتى النهاية.

والآن ماذا يجب اأن نفهم من كل هذه الأ�سوات؟

)1(: اأ�سوات �سجر.

القارئ: لكن ال�سجر ل ي�سدر �سوت. 

)2(: نعم اإنه ي�سدر عندما يكون هناك هواء.

)3(: ويقوم ب�رسب الأغ�سان.

القارئ: �سح، اأ�سوات ال�سجر جيدة جداً، ومثلما كنت اأخربكم اأنه قمنا بالتفتي�س مراراً وتكراراً ومل 

نكن جند...  

حلظة من ف�سلكم، كيف ميكنني اأن اأخرب الق�سة لالأولد، واأنتم تفعلون كل هذه الأ�سوات 

وي�سحكون عليكم؟

)1(: نعم، لكننا ل ميكننا اأن ن�سنع ق�سة ويوجد فيها �سجرة.

)2(: نعم نعم، ونحن نكون ال�سجرة.

)1(: اأجل.

القارئ: �سجرة يف الق�سة... مل نكن حم�رسينها... لكن، اآه!! الآن تذكرت ق�سة وفيها �سجرة. 

)1( و )2(: عظيم.

القارئ: لكن ال�سجرة ل تظهر يف اأول الق�سة.

)1( و )2(:  ييييههههه.

القارئ: تقريباً اإنها تكون يف و�سط الق�سة.

)1( و )2(: اآه.

القارئ: فاإذا كنتم حتبون ميكنكم اأن تقفوا هناك، واأنا �سوف اأناديكم عند احلاجة لل�سجرة. 
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)2(: هل توعدنا؟

القارئ: وعد.

)1(: هل اأنت متاأكد اأنك لن تن�سى اأن تنادينا ؟

القارئ: كال لن اأن�سى. اأجل �سوف اأخربكم ق�سة فيها �سجرة.. 

)1( و )2(:  �سجرة !!!

القارئ: لي�س الآن، قلت لكم اأنني بحاجة ال�سجرة الآن؟ 

)1( و )2(: اأجل، لقد افتكرنا ذلك.

القارئ: اأرجوكم قوموا بالنتظار هناك واأنا �سوف اأقول لكم عندما يحني دوركم. 

)2(: هل توعدنا؟

القارئ: نعم، اأعدكم.

)1(: لن تن�سى اأن تقول لنا؟

القارئ: لن اأن�سى، لكن قبل دور ال�سجرة اأريدكم اأن تكونوا اأ�سخا�س. 

)1( و )2(:  اأ�سخا�س؟

القارئ: الأ�سخا�س الذين يف املدينة.

)1( و )2(:  مدينة ماذا؟

القارئ: مدينة اأريحا.

)1( و )2(:  اآه

القارئ: وكانوا الأ�سخا�س طويلني القامة و�سخام احلجم. اإذا اأحببتم باإمكانكم اأن تفقوا هنا.

)1(: اأ�سخا�س طويلني القامة؟

القارئ: اأ�سخا�س طويلني القامة.

)2(: اأ�سخا�س �سخام احلجم؟

القارئ: اأ�سخا�س �سخام احلجم، اآه نعم الق�سة التي �سوف اأخربكم عنها هي عن زّكا ال�رسير. 

زّكا: اإنني اأكره املدر�سة، واأكره الأولد اأي�ساً.

القارئ: هذا هو زكا ال�رسير، �سوف اأخربكم ق�سة عنه، �سخ�ٌس كبري، لئيم جداً مع اأنه كان ق�سري 

القامة. كانوا يكرهونه وي�رسخون له.. 

)1( و )2(: خنزير.

القارئ: كان يدور على كل البيوت، وياأخذ الأموال من الفقراء والأغنياء، واإن مل يكن لديهم اأموال مل 

يكن يذهب اإّل والأموال يف يديه حتى اآخر قر�س. 

زّكا: طّق! طّق! طّق!

)1(: انتبهوا، انتبهوا.

)2(: لقد اأتي باكراً.

القارئ: َمن ِمن املعقول اأن يكون هذا؟ 

الكل: زّكا ال�رسير.

زّكا: طّق! طّق! طّق!

القارئ: من الأف�سل اأن ندعه يدخل.

)1(: اأنت افتح الباب.

)2(: اأنا؟

زّكا: اأريد اأموال منك.

)1(: كال اأنت ل تريد.

زّكا: اأريد الأموال منك.

)2(: كال اأنت ل تريد.

زّكا: اأريد اأموال منك.

القارئ: كال اأنت ل تريد.

زّكا : يف احلقيقة، اأريد من ثالثتكم الأموال. 

الكل: كال اأنت ل تريد.

زكا : نعم اأنني اأريد.

الكل : كال ل تريد.

زّكا: اأجل اأريد.

الكل: كال اأنت ل تريد.

زّكا : اأوقفوا هذه احلركات. اإن مل تعطوا يل اأموالكم �سوف اأقتل لكم قطتكم واأ�سفعكم على 

وجوهكم واآخذ اآخر قر�ٍس معكم، ادفعوا.

القارئ: لكننا باحلقيقة ل منلك الأموال. 

)2(: ل منلك �سيء.

)1(: ول قر�س.

زّكا : ول �سيء اأبداً؟

الكّل : ول �سيء اأبداً.

زّكا: اأجل اأيها البخالء، اإذا مل تعطوين الأموال �سو اآخذ �سيء اآخر عو�ساً عنهم. امــــــــم والذي 

ميكنني اأن اآخذه منكم.. اأجل لقد عرفت، اإن مل تعطوين الأموال، �سوف اآخذ منكم احللوى.

الكّل : احللوى؟

زّكا: نعم احللوى.

الكل: كال لي�س احللوى.

زّكا: اأجل احللوى، هيا اأعطوين اإياها.

القارئ: اأووو.

زّكا: هيا اأ�رسع اأ�رسع.

)2(: كنت اأجمع احلبات ذات اللون الأ�سفر. 

زّكا: اإنني اأحب احلبات ذات اللون الأ�سفر. 

)1(: هوؤلء اآخر احللوى لدي.

زّكا: هاهاها.. كم اأحب هذه احللوى.

القارئ: لكن هذه اآخر قطعة لدي.

زّكا: يف الكي�س.

الكل: بوووووووو

القارئ: لكن حزن اجلمهور حتّول لـ...

الكل: فرح.

القارئ: �سيء مميز كان يح�سل يف مدينة اأريحا لأنه كان هناك �سخ�ٌس قادٌم وكل النا�س كانت تريد اأن 
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تراه. 

)2(: مرحباً زكا، تعال انظر.

زّكا : ما الذي يح�سل؟ من هو هذا حتى اجلميع يريدون اأن يروه؟ هل باإمكان اأحدكم اأن يخربين؟ ماذا 

األ حتبونني؟ نعم اأيها البخالء، اإذا مل تقولوا يل من هو هذا ال�سخ�س، �سوف اأذهب لوحدي لكن ل�ست 

اأقدر اأن اأرى، ل�ست طويٌل كفاية. م�س املفرو�س اأن يوجد �سجرة هنا؟ 

هاي اأنت،

القارئ: نعم؟

زّكا: اأين ال�سجرة؟

القارئ: اأّي �سجرة؟

زّكا: ال�سجرة التي من املفرو�س اأن اأت�سلقها حتى اأرى من هو هذا ال�سخ�س.

القارئ: ل�ست اأنا الذي من املفرو�س اأن اأكون ال�سجرة، هوؤلء هم ال�سجرة، هيا الآن، الآن مقطع 

ال�سجرة، اأخربوهم اأخربوهم.

)1( و )2(: ال�سجرة!!!

زّكا: ممتاز، الآن ميكنني اأن اأت�سلق هذه ال�سجرة واأرى من هو هذا ال�سخ�س.

)2(: حلظة، حلظة. مل يخربنا اأحد اأن هناك ت�سلق.

)1(: ايه؟!

زّكا: ا�سكتوا، ا�سكتوا ال�سجرة ل تتكلم. اآه!! هذا ي�سوع.

القارئ: وباللحظة التي كان ي�سوع مي�سي انتبه لل�سخ�س الذي على ال�سجرة، وكل النا�س انده�ست 

عندما ي�سوع اقرتب وتكلم مع زّكا وقال زّكا وهو على ال�سجرة.

ل يا ي�سوع، ميكننا  زّكا: واو كم هذا رائع، ي�سوع قادم اإىل بيتي ليحت�سي القهوة. الطريق من هنا تف�سّ

اأن ناأكل احللوى من القهوة. 

القارئ: انننننتهى، انتهى.. انتهى.

)1( و )2(: ايييييئئئئئئئ

القارئ: انتهى دور ال�سجرة بالق�سة.

)1(: يف هذه ال�رسعة؟

)2(: لكننا اأم�سينا وقتاً ممتعاً.

)1(: اأجل.

القارئ : اأعتذر حلظة فقط، اأريدكم اأن ترجعوا لتمثلوا دور الأ�سخا�س. 

)1( و )2(: اتفقنا.

)2(: راأيتم كيف كان ي�سوع يتكلم مع �سخ�س دمه ثقيل مثل زّكا ال�رسير.

القارئ: نعم ولقد دخل اإىل بيته، وكيف باإمكانه اأن يفعل ذلك؟ 

)1(: وخا�سًة اأن زك1ذا كان معه كل احللوى.

)2( والقارئ: اأجل.

)2(: دعونا نرى ماذا يفعلون.

القارئ: دعونا نرى عن ماذا يتحدثون.

)1(: دعونا نرى ماذا ياأكلون.

)2(: اإنهم يتكلمون مع بع�سهم.

القارئ: ي�سوع يقول لزّكا اأنه �رسير.

)1(: اإنهم يتناولون بّزاق.

)2(: اإن زّكا يعتذر.

القارئ: اإنهم ي�سلمون على بع�سهم.

)1(: اإنهم يتناولون بقالوة.

)2(: والآن زّكا يخرج حمفظته.

القارئ: يقول اأنه �سوف يقوم باإرجاع كامل الأموال التي اأخذها من العامل. 

)1(: نعم، نعم، هذا يعني اأنه �سوف يقوم باإرجاع احللوى لنا؟ 

)2(: اإنني اأعتقد ذلك يا )1(

)1(: ايه، تعقيد

القارئ: انتم الثنان، من املعيب عليكم اأن تقوموا باختال�س النظم على العامل.

)2(: اأجل اإننا فقط نق�سي وقت ممتع. 

القارئ: )1(!!! ي�سوع يتكلم مع زّكا طوال الليل، وزكا اعرتف اأنه مل يكن �سخ�س جيد وعو�ساً عن اأن 

يكون..

)2(: لئيم

القارئ: و 

)1(: �رسير

القارئ: تغري لـ..

الكل: اأف�سل �سخ�س دمه خفيف جداً.

القارئ: وزّكا ل يزال �سخ�س جيد حتى هذا اليوم وعو�ساً من ياأخذ الأموال من العامل اأ�سبح 

يعطيهم هم الأموال.

زّكا: اأجـــــل مع اأنني كنت �رسير لعدة �سنني قررت اأنني اأريد اأن اأتغري. 

قال يل ي�سوع ملاذا اأنا حزين.. ولن اأكون فرحان اإل لأ�سبح جيد، ومن الآن �سوف اأرد كل اأموال اعامل. 

القارئ: �سيء جميل جداً.

)2(: روعة.

)1(: عظيم.

زّكا : وكل الأ�سخا�س الذين �سببت لهم اأتعاب وم�ساكل �سوف اأدعوهم اإىل اأغذية واأع�سية و�سوف 

اأعيد لهم احللوى اأي�ساً.

الكل: احللوى!!!!

زّكا : هيا افتحوا اأياديكم.

القارئ: هذه مرتني اأكرث من الذين كانوا عندي.

)2(: ثالث مّرات اأكرث مما كان لدي. 

)1(: اأربع مرات اأكرث مما كان لدي.

الكل:  �سكراً عّمو زّكا.

زّكا: واحللوى التي بقيت لن اآكلهم لكن �سوف اأعطيكم اإياهم اأي�ساً.

الكل: ياي، عظيم، تعقيد.
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�لله بيغري

زكا كان رجال ق�سري

وكان حرامي كتري كبري

تقابل مرة مع ي�سوع

بوقتا �سار التغيري

كبار �سغار وكل اإن�سان

يا كل العامل وين ماكان

قولو )ي�سوع (…  2

ي�سوع هو الله

يلال كلنا نزقف ونقول

يلال كلنا ن�سكر علطول

الله بيغري كل النا�س

ب�س طلوب منو هلق قول

كبار �سغار وكل اإن�سان

يا كل العامل وين ماكان

قولو )ي�سوع (…  2

ي�سوع هو الله

ت�صبيح
تغيري االجتاه:

املواد املطلوبة:

ورقة بي�ساء، قلم تلوين، كوب ماء �سفاف، وماء.

�لطريقة: 

قم بر�سم �سهام يف نف�س التاه على ورقة بي�ساء )بحجم كوب املاء بحيث يكون الأ�سهم  •

خلف الكوب(.

قل لهم: »هكذا كان زّكا ي�سري يف طريق بعيد كثرياً عن الله. •

 زّكا كان ع�ّساراً يجمع الأموال من النا�س بالقوة وياأخذ اأكرث مما ي�ستحق. من املمكن اأن  •

يكون الكثري من النا�س ل حتبه اأو تقبلة.

لكن عندما كان ي�سوع مارّا اأراد زّكا روؤيته ف�سعد اإىل �سجرة ب�سبب ق�رس قامته وازدحام  •

النا�س حواليه. من املمكن اأن يكون زّكا قد �سمع عن ي�سوع اأو اأحد من رفاقه كّلمه عنه.

كان زّكا يريد روؤية ي�سوع ولكن ي�سوع هو من راآه اأولً وطلب منه النزول من عن ال�سجرة  •

لأنه اأراد اأن يذهب ويتع�سى معه.«

قم ب�سكب املاء يف الكوب يف هذه الأثناء بحيث ل ي�سل اإىل الأ�سهم املر�سومة يف الورقة. •

تابع: »دخل ي�سوع  بيت زكا واتع�سى معه يف وقتها تغريت حياته اإىل التمام«.  •

اأكمل �سكب املاء فنالحظ اأن املاء تّغري اتاه الأ�سهم. •

قل لالأولد: »مثلما تغرّي اتاه الأ�سهم عند و�سع املاء هكذا تغريت حياة زكا عندما دخل  •

ي�سوع قلبه، قرر زّكا اأن يعطي ن�سف اأمواله للفقراء واإذا �رسق اأحد �سوف يرد ما اأخذ منه 

اأربع اأ�سعاف. 

زّكا كان يحب املال وتقريباً كان اأهم �سي بحياته كان ممكن اأن يخ�رس اأي �سي مقابل جمع  •

الأموال ولكن عندما ي�سوع دخل حياته تغرّي زكا وترك اأهم �سي واأغلى �سي بحياته مقابل 

ربح ي�سوع. 

در�س االي�صاح 
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اآية احلفظ الكتابية

املواد املطلوبة: قمي�س ممزق قدمي، قمي�س اآخر جديد..  

2 كورنثو�ص 5 : 17 

»االأَ�ْسيَاءُ اْلَعتِيَقُة َقْد َم�َسْت، ُهَوذَا اْلُكلُّ َقْد �َسارَ َجِديًدا.«

قدم االآية: 

قم باإح�سار قمي�س قدمي ممزق وقمي�س اآخر جديد. •

قم بعر�س القدمي على الأولد وا�ساألهم: •

عادةً عندما يتمزق القمي�س ويَهرتئ، هل نبقيه يف خزانتنا ون�ستمر بلب�سه؟  •

بالطبع ل، على العك�س، ناأتي بقمي�س جديد ونرمي القدمي لأنُه ل ينا�سبنا 

بعد الآن األي�س كذلك؟ 

خذ القمي�س اجلديد واأريه لهم واقراأ الآية.    •

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

»الأ�سياء العتيقة قد م�ست، هوذا الكّل قد �سار جديداً.«

ا�رشح وطّبق:

كما وراأينا منذ دقائق، اإن الأ�سياء العتيقة ل تنا�سبنا اأي اأن ما�سينا والأ�سياء 

التي فعلناه منذ زمن يجب اأن نتوب عنها واأن ل نَدعها توؤثر علينا يف امل�ستقبل 

ويجب اأن نطرح هذه الأمور عّنا ونَلب�س القمي�س اجلديد الذي مُيثل احلياة اجلديدة 

النظيفة التي يُعطينا اإياها الله.

كرر االآية عدّة مّرات مع االأوالد

قم باختيار بع�س من الأولد ليقولوا الآية بالدور ِليحفظوها. •

املواد املطلوبة: كرتون بني، اأوراق، تلوين، تلزيق. 

مالحظة: قم بتجهيز الأغرا�س وق�سها قبل ح�سور الأولد.

ق�س الكرتونة على �سكل مربع، اثنني اآخرين على �سكل م�ستطيل ولكن رفيع وطويل.  •

)كما يف ال�سورة  رقم 1(.

ق�س الأوراق البي�ساء على �سكل اأوراق �سجرة وحدد طرفها باللون الأخ�رس. )كما يف  •

ال�سورة   رقم 1(.

اطوي الكرتونة البني على �سكل ا�سطوانة وقم بل�سقها. )كما يف ال�سورة رقم 2( •

اثني طرف الكرتونتني امل�ستطيالت، قم بتعليقها على ال�سطوانة. )كما يف ال�سورة  •

رقم 3(

اطلب من الأولد تلوين اأوراق ال�سجرة كما يريدون. •

ال�سق اأوراق ال�سجر على ال�سجرة. )كما يف ال�سورة رقم 4( •

ق�س رجل من الأوراق البي�ساء »زكاّ«  )كما يف ال�سورة رقم 5( •

ال�سق زكا جال�ساً على ال�سجرة )كما يف ال�سورة رقم 6( •

االأ�صغال اليدويَّة
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ال�صالة
الأغرا�س املطلوبة : اأطباق كرتون اأو اأوراق، اأقالم 

تلوين 

قم باإعطاء الأولد طبق كرتون اأو ورقة بي�ساء  •

للكتابة عليها واأقالم تلوين.

اطلب من الأولد اأن يق�سموا ال�سحن اأربع  •

اأق�سام واكتب يف طرف ال�سحن يا اأبي 

ال�سماوي ا�سمع �سالتي وبداخل الأربع اأق�سام 

يقوم الولد بر�سم اأربع اأ�سياء لل�سالة من 

اأجلهم 

اأعطي اأمثلة لالأولد مثل )العائلة، املدر�سة،  •

ال�سارع، احلي، املدينة، البلد الذين يعي�سون فيه، الكني�سة، اأ�سخا�س يحبونهم اأو اأ�سخا�س 

يكرهونهم اأو اأ�سخا�س مري�سة(.  

ناق�س ماذا ر�سموا الأولد وملاذا ؟؟ •

قم بجمع الأولد وقل لهم دعنا نختار �سي واحد لل�سالة لأجله ب�سوت عال مع بع�س. •

قل لالأولد: »كل واحد منا يقوم بال�سالة من اأجل �سيء هو يختاره«. •

قم بال�سالة بعدهم.  •

لعبة واأ�صئلة املراجعة

املواد املطلوبة: ثالثة �سالل، حلوى )بونبون(.. 

اللعبة:

يكونون الأولد منق�سمني اإىل فريقني ويكون عند القائد وعاء فيه 

حلوى )بونبون مثالً(، وتكون اللعبة باأن يقوم القائد بطرح الأ�سئلة 

على كل فريق على حدى واإذا مل يقم الفريق بالإجابة ال�سحيحة 

يتحول ال�سوؤال اإىل الفريق الآخر، وعندما يتم الإجابة عن ال�سوؤال 

يقوم القائد بو�سع حلوى بقب�سة يده يف �سلة الفريق الذي عرف 

اجلواب ال�سحيح، وهكذا حتى تنتهي الأ�سئلة.

اخلطوات: 

ق�سم الأولد اإىل فريقني. •

وزع ال�سالل الثالثة، واحدة لكل فريق وواحدة فيها احللوى معك. •

ا�رسح اللعبة لالأولد. •

ابداأ بالأ�سئلة وفق ما ورد يف �رسح اللعبة. •

اإذا كانت الإجابة �سحيحة اأعطي الفريق حلوى بقب�سة يدك، اإذا  •

كانت خاطئة تطرح ال�سوؤال ذاته على الفريق الثاين وهكذا.

عند انتهاء الأ�سئلة قم بتوزيع احللوى املتبقية كما ت�ساء )ح�سب  •

رغبتك(.
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رتب �لآية

�ذكر �أ�شماء �لأ�شياء �ملذكورة يف �لق�شة:

)�ستجد ورقة الن�ساط يف املواد الإ�سافيَّة لتتمكن من طباعتها(

ورقة الن�صاط
طريقة اللعب: 

تطرح الأ�سئلة على كل فريق اإذا كانت اإجابته �سحيحة يعطي 

القائد مبلغ من املال للفريق حيث يو�سع هذا املبلغ بوعاء فارغ امام 

الفريق

ان مل يجاوب الفريق ب�سكل �سحيح يجرّي ال�سوؤال اىل الفريق الخر .

اأ�سئلة املراجعة: 

ما كان عمل زّكا؟ )جابي �رسائب(. 1

على ماذا �سعد زّكا لريى ي�سوع؟ )�سجرة اأو �سجرة جميزة(. 2

ماذا قال لُه ي�سوع؟ )اأ�رسع وانزل لأنه ينبغي اأن اأمكث اليوم يف . 3

بيتك(

ماذا حدث بعد هذا اللقاء؟ )تغرّي زّكا(. 4

كيف كان �سعور زّكا عندما مل يكن قادراً اأن يرى ي�سوع؟ ملاذا؟ . 5

)حزين(

لو كنت مكان زّكا، كيف كنت �ست�سعر اإذا ي�سوع نادى لك؟ ملاذا؟ . 6

)اأي اإجابة من الأولد مر�سية لك(

هل مررت يف حادثة و�سعرت بتغيري يف حياتك وقلبك بعد اأن قبلت . 7

ي�سوع؟ )اأي اإجابة من الأولد مر�سية لك(

مور التي ميكننا اأن نتعلم اأن نطبقها من هذه الق�سة؟ . 8
ُ
ما هي الأ

)اأن ي�سوع قادر على التغيري(
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لون �ل�شورة �لتالية:


