
الهدف: �أن يعرف �لولد �أن لِي�شوع قوة على �ملوت، و�أن ي�شعر بالأمان يف ظل قوة �لله، و�أن 

يتم�شك بي�شوع و�شلطانه.

الن�ص الكتابي 

يوحنا 11: 1 - 45

الفكرة الرئي�سّية: عندما �أخاف من �ملوت �شاأمت�شك بي�شوع وقوته

اآية احلفظ: «�أنا هو �لقيامة و�حلياة من �آمن بي ولو مات ف�شيحيا.« )يوحنا 11: ٢5(

كلمته 
للحياة



»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�شب هذه �لأمناط، يتعّلم �لأطفال. ي�شاعدك 

�لّتعليم بح�شب �لأمناط على �لو�شول لكل فرد و�شعه �لّله يف �شّفك.

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

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

�لّذين و�شعهم �لّله يف حياتنا. 

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

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

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل �لإ�شتماع وحماورة �لأفكار •

�جتماعي وودود وح�ّشا�س •

غرية • ي�شتمتع باملجموعات �ل�شّ

يحتاج لأ�شاليب تفاعلّية •

�ل�شوؤ�ل �لّذي ي�شاأله �ملتعّلم �ملتعاون: 

 معرفة هذ�؟
ّ
ملاذ� علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل �لّتعّلم �ملقرتن بالّتجربة • يف�شّ

يحتاج �إىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج �أن يرى كيفّية �إمكانية تطبيق �حلّق •

ي�شتمتع بحّل �مل�شاكل  •

�ل�شوؤ�ل �لّذي ي�شاأله �ملتعّلم �لّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذ�؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل �ملحا�رس�ت • يف�شّ

• ً يحّب �لعمل وحيد�

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�شّ

ي�شتمتع باملناف�شة و�لإمتحانات �ملو�شوعّية •

�ل�شوؤ�ل �لّذي ي�شاأله �ملتعّلم �لّتحليلي: 

 �أن �أعرف
ّ
ماذ� علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه �ّتاهات �ختباريّة، يغامر •

ميكن �أن يكون مت�شلطاً •

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

ي�شتمتع بوجود �ختيار�ت •

�ل�شوؤ�ل �لّذي ي�شاأله �ملتعّلم �لّديناميكي: 

ماذ� ميكن �أن ي�شبح هذ�؟

�إعرَف منط تعّلمك �ل�ّشخ�شي. �أكمل �لورقة �مللحقة يف �ملو�د �لإ�شافّية للمنهاج »ما هو منطي يف �لّتعّلم«. 

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

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�شب منط تعّلمنا �ل�ّشخ�شي. معرفة ما هو، يُ�شاعدنا لنغرّي يف �أ�شاليبنا حّتى نقدر �أن 

ن�شل �إىل جميع �أمناط �لّتعّلم. �ملعّلم �حلكيم ي�شتخدم كّل �لّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

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

�لأطفال يف �شّفك بالإجابة على �لأ�شئلة �لّتي ي�شاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده �أن يقول: »�أنا بحاجة لهذ�، و�أنا م�شتعد 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�ّشخ�شيات. ليقول: »ما تعّلمته �ليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف �إىل بقية �أيّام �لأ�شبوع. ليقول: »�أقدر �أن  �شاعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل �لّتعليم من �لّنادي �أو �ل�شّ

�أفعل هذ� و�أكرث كّل يوم.«

اأمناط الّتعّلم واملنهاج

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

�شوف ترى �لّرموز �ملتعّلقة باأمناط �لّتعّلم.

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

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

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم �أي�شاً تف�شيالت �لّطرق �حل�شّية �ملختلفة عند كّل فرد يف كل �أمناط �لّتعّلم 

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

فهم تف�شيالت �لّطرق �حل�شّية: 

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

٢( �ملتعّلم �ل�ّشمعي: يحتاج �إىل �لإ�شتماع و�لّتحّدث

3( �ملتعّلم �لّلم�شي:  يحتاج �إىل �حلركة و �لّلم�س
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اإر�سادات: �شع 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. ٢

ميثلني ب�شكل متو�شط. 3

4 .ً ميثلني كثري�

املتعاون: 

الّتطبيقي:

الّديناميكي:

الّتحليلي:

----------- �أعطي �أف�شل عمل عندي عندما �أكون مع �أ�شخا�س �آخرين

----------- �أحب بيئة �لعمل �مللّونة

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

----------- �أرى نف�شي �شديقاً لطالّبي

----------- �أ�شو�ء �شيء ممكن �أن يح�شل يف �شّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�شفني �لآخرين بال�ّشخ�س �لّلطيف

د�قات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد �أ�شدقائي وقوة هذه �ل�شّ

----------- ثالث كلمات ت�شفني هي: ودود، م�شارك، معانق

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

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

----------- �أحب �ن �أحّل �مل�شائل بتفّح�س �آر�ئي �خلا�ّشة

----------- �أرى نف�شي مدرّباً، م�شاعد�ً طالّبي على تطبيق ما يجب �أن يعمل

----------- �أ�شو�ء �شيء ممكن �أن يح�شل يف �شّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س �إميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�شفني �لآخرين بال�ّشخ�س �ملجتهد، �شخ�س يتمحور حول �لّنتائج

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

----------- ثالث كلمات ت�شفني هي: ن�شيط، و�قعي، عملي

----------- �أعطي �أف�شل عمل عندي مفّكر�ً باأفكار جديدة وجمّرباً �أ�شياء ل يتجر�أ �لكثري من 

                �لأ�شخا�س على تربتها

----------- �أحب �لّلعب باأفكار جديدة، م�شتنتجاً ما �لّذي �شينتج

----------- �أحب �ن �أحّل �مل�شائل بالإ�شتنتاجات �أو �حلد�س

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

----------- �أ�شو�أ �شيء ممكن �أن يح�شل يف �شّفي هو عدم �أخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل �لعامل 

                مكاناً �أف�شل

ً ----------- ي�شفني �لآخرين بال�ّشخ�س �ملبدع جد�

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

----------- ثالث كلمات ت�شفني هي: ف�شويل، قائد، و��شع �خليال

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

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

                �ملعلمني

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

حيحة ----------- �أحب �ن �أحّل �مل�شائل باإيجاد �لأجوبة �ل�شّ

----------- �أرى نف�شي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- �أ�شو�ء �شيء ممكن �أن يح�شل يف �شّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�شا�شيات �إميانهم

----------- ي�شفني �لآخرين بال�ّشخ�س �لّذكي فعالّ

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

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

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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فحة:  �ملحتويات:                                                                          �ل�شّ

برنامج مقرتح             7
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األعاب  )�ملو�د �ملطلوبة مرفقة مع ُكّل لعبة(            11-9 

ت�سبيح :  )�لرت�نيم  و�ملو�شيقى مرفقة يف �ملنهاج(          1٢
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.اآية احلفظ الكتابّية:              14-13         
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9

�أهالً و�شهالً بكم، �أنا فرح جد�ً كتري �أنني معكم �ليوم. من ي�شعر باحلما�س �ليوم؟ �ليوم لدينا 

�ألعاب وق�شة جميلة جد�ً و�أ�شياء كثرية خمتلفة.

مثل ما بد�أنا يف �لأ�شابيع �ملا�شية بالتحدث عن منهج »بطيع كلمتك« وتعرفنا على �أن 

ي�شوع عنده �لقدرة على تهدئة �لبحر وعلى غفر�ن �خلطية وعلى �ل�شفاء �مل�شلول.

�ليوم �شوف نتعرف على كلمة ي�شوع على �حلياة. �لآن �شوف نبد�أ �لربنامج، و�أنا متحم�س جد�ً، 

من مثلي؟ هيا نبد�أ.

الرّتحيب

8

العاب
1. لعبة العازر قّم  )��شتخدم هذه �للعبة قبل فقرة ب�رسى �ليوم(:

�ملو�د �ملطلوبة: ورق حّمام عدد 8، ل�شق �شّفاف عدد 4.

التح�سري وطريقة اللعب:

ق�ّشم �لأولد �إىل  ِق�شمان. •

�ختار ولد من كّل فريق. •

�شع قرب كّل ولد ل�شق �شفاف و�حد وورق حّمام  •

عدد 4.

�طلب من كّل فريق �أن يقف بجانب �شديِقهم. •

على كّل فريق �أّن يقوم بلّف �لولد �ملختار بورق �حلمام  •

من ر�أ�شه حتى �أ�شفل قدميِه، وباإمكانهم ��شتخد�م 

�لال�شق.

على كّل �أع�شاء �لفريق �أن ي�شاركو�، و�إذ� كان �أحد  •

ل يلعب �شجّعه وُقل لهم �أن �لفريق ل يربح �إن مل 

ي�شارك �لفريق كّله يف �للعبة.

عليهم لّفه بطريقة جّيدة وجميلة، و�أن ل يرتكو�  •

ثغر�ت مفتوحة.

ميكن متتني �للّفة بالال�شق �ل�شفاف. •

�لفريق �لذي تكون لّفته متينة وجميلة �أكرث هو �لذي يفوز. •

بعد �أن ينتهي �لولد�ن وفريق ما يفوز قل لالأولد هكذ� خرج لعازر من �لقرب بعدما طلب منه �لرّب  •

ي�شوع �خلروج.

�طلب �أن ينزعو� �لورق. •

�ختار ولد�ن �آخر�ن للعب. •

مالحظة : ميكن ت�شغيل مو�شيقى �أو ترنيمة وقت �للعب.

2. لعبة املعلم ح�ضر
�ملو�د �ملطلوبة: �أربع كر��شي بال�شتيك، ل�شق �أبي�س.

التح�سري وطريقة اللعب:

حّدد بالال�شق �لأبي�س خّط �لبد�ية وخط �لنهاية. •
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�شع �لأربعة كر��شي عند خّط  •

بعد كل كر�شي مرت�ن 
َ
�لنهاية و�أ

عن �لكر�شي �لآخر )�إذ� كان هناك 

م�شافة(. 

ق�ّشم �لأولد �إىل �أربعة فرق مت�شاوية  •

وليقف �لأق�رس يف �ملقّدمة و�لأطول 

يف �خللف )حو�يل 10 يف �لفريق(.

عند كلمة »�نطلق« يرك�س �لالعب  •

�لأّول من كّل فريق حول �لكر�شي 

�ملحّدد لفريقه ويعود �إىل مقّدمة 

�لفريق ومي�شك بيد �ل�شخ�س �لتايل 

ويرك�س �لإثنان معاً مم�شكني بيد بع�شهما �لبع�س ثّم يعود�ن وياأخذ �ل�شخ�س �لتايل وهكذ� �إىل 

 ويعود �إىل مكانه يف �خلّط من جديد.
ّ
�أن ين�شّم �لفريق كّله ويرك�س حول �لكر�شي

�أّول فريق يعود �إىل مكانه �لذي بد�أ منه يفوز. •

بالنهاية قل لهم �إن مرمي بعدما قالت لها �أختها مرثا �ملعّلم )�لرّب ي�شوع( قد ح�رس، قامت �رسيعاً  •

وجاءت �إليه. هكذ� كان كّل و�حد منكم مثل مرثا يدعو �لذي معه ويرك�س معه كما فعلت مرثا. 

مالحظات:

ميكن ت�شغيل مو�شيقى �أو ترنيمة وقت �للعب. •

من �لهم �أن يقود �لأ�شغر �شناً كل جولة لأن �لأ�شخا�س يف �خللف يجب �أن يرك�شو� ب�رسعة كبرية. •

ل يجب �أن يفلت �لالعبون بع�شهم �لبع�س •

3. لعبة حّي اأو ميت  

التح�سري وطريقة اللعب:

يجب �أن يقف كل �لأولد يف خط يف  •

طرف �لغرفة.

حني يدير �لقائد ظهره يبد�أ �لأولد  •

بامل�شي بهدوء نحو �لقائد.

حني ي�شتدير �لقائد فجاأة وكل ولد  •

يتحرك يعود �إىل خط �لبد�ية. )ينادي 

�لقائد ��شم �لولد �لذي ر�آه يتحرك �أو 

�شي�شري �إليه(

�إن رك�س �أحد �لأولد يعود �إىل خط �لبد�ية �أي�شاً. •

�لفائز هو �أول ولد يلم�س �لقائد. •

ي�شوع �خلروج. •

�طلب �أن ينزعو� �لورق. •

�ختار ولد�ن �آخر�ن للعب. •

مالحظة : ميكن ت�شغيل مو�شيقى �أو ترنيمة وقت �للعب.

4. لعبة مرمي، ومرثا، ولعازر:  

التح�سري وطريقة اللعب:

دع �لأولد يقفون يف �أماكنهم. •

�أخربهم قو�عد �للعبة. •

عندما تقول مرمي يجثو كل �لولد على �لأر�س. •

عندما تقول مرثا يرك�شون يف �أماكنهم. •

عندما تقول لعازر يجل�شو� يغم�شو� �أعينهم. •

�بد�أ �للعبة و�إ�شفاء جو من �لت�شلية باأن تفعل  •

عك�س ما تقول يف بع�س �لأحيان.

مالحظة : باإمكانك �أن ت�شتخدم هذه �للعبة خالل 

وقت �لربنامج لتهدئة �لأولد.



13 1٢

�إقامة لعازر:

.»The death and resurrection of Lazarus« :شم �لفيديو��

متَّت �لدبلجة من قبل �لفريق.

�لر�بط: 

 https://youtu.be/oYGNf1T67Oc

�خلطو�ت:

قم بتجهيز �لفيديو على �لعار�س �ل�شوئي. •

قم بت�شغيل �لفيديو. •

اآية احلفظ الكتابيةق�ضة اليوم

�ملو�د �ملطلوبة: لوح، ق�شا�شات مكتوب عليها كلمات �لآية، ل�شق ورقي.

يوحنا 11: 2٥

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص: 

»�أنا هو �لقيامة و�حلياة من �آمن بي ولو مات ف�شيحيا.« )يوحنا 11: ٢5( •

دع �أحد �لأولد يفتح �لكتاب �ملقد�س ويقر�أها بنف�شه. )من �ملمكن �أن تدع �أكرث من  •

ولد يقر�أها، �إذ� �أردت(

�قر�أ �لآية مرة �أخرى من كتابك �ملقد�س.  •

ا�رشح وطّبق:

�أنا هو �لقيامة و�حلياة: كل �إن�شان هو خاطئ... ولكن �لفرق بني �إن�شان و�آخر... هو �أن 

�لبع�س يقومون بعد �ل�شقوط يف �خلطية... و�لبع�س �لآخر ل يقوم وي�شتمر يف �خلطية. 

لذ� يجب على كل �إن�شان �أن يقوم من �شقوطه وف�شله... ولكن كيف؟؟ �لله هو �لوحيد 

�لذي له �ل�شلطان على ذلك... فهو يقيم �لإن�شان من موت �خلطية للحياة مع �لله، 

لذلك قال �مل�شيح... �أنا هو �لقيامة و�حلياة.

من �آمن بي ولو مات ف�شيحيا: من يوؤمن بامل�شيح... �أي بَعمل �لله �لفد�ئي، �شلبه 

وموته على �ل�شليب ليدفع ثمن خطايانا.. �أي �مل�شاحلة �لتى متَّت بني �لإن�شان و�لله 

بامل�شيح. 

�إذن فهو قد قام و�نتقل من حياة �خلطية... وبالرغم من �أن كل �لب�رس �شيموتون... �إلَّ �أن 

هذ� �لإن�شان �لذي قبل م�شاحلة �لله... فبعد موته �جل�شدي... يحيا �حلياة �لأبدية مع 

�لله )�إىل ما ل نهاية(.

لكن �لإن�شان �لذي مل يقبل عمل �لفد�ء و�مل�شاحلة... ينفذ فيه حكم �ملوت و�لذي 

�أ�شدره �لله على �آدم نتيجة �خلطية... �ملوت هنا هو ج�شدي وموت �أبدي...

)كّرر �لآية عّدة مر�ت مع �لأولد(
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متثيلية
اإقامة لعازر 

املقطع الكتابي: »يوحنا 11 :45-1« 

املواد املطلوبة : خوذة، ر�شا�س لعبة، قنبلة لعبة، كا�شات قهوة.

الن�ص: 

�شعيد: تعالو� ب�رسعة تعالو� ب�رسعة، لنلحق بها، �أمل ترو� كيف قامت و رك�شت؟

و�حد من �جلال�شني )عماد(: �تركها تذهب من �لو��شح �أنها تذهب لتبكي عند �لقرب.

�شعيد: كال �أنا �شاأذهب ور�ئها، �أن �ملعّلم قد ح�رس. )يذهب �شعيد �إىل خلف �ل�شتارة(

و�حد من �جلال�شني )عماد( :ح�شن يا �شديقي بالتوفيق. �أمل �أقل لك يا و�شيم، لو �أتى هذ� �ملعلم قبل 

يومني مل يكن ليُمت لعازر، لالأ�شف �إنها خل�شارة كبرية.

و�شيم: بالفعل كنا نحبه كثري�ً. �شرن�ه جمدد�ً يف �لنهاية.

عماد: لنحت�شي �لقهوة يا عزيزي

بينما هم ياأخذون �لكا�شات، يدخل �شعيد مهرعاً �إليهم ينازع ليلتقط �نفا�شُه.

عماد: يا �شعيد، ملا �أنت تلهث هكذ�، تنف�س، �لتقط �أنفا�شك و ��شرتح و�أخربنا ما �لأمر.

.
ّ
�شعيد: لعازر حي

و�شيم: نعم يف دنيا �لآخرة، ولكن �لآن قل لنا ما �لأمر. ملا �أنت يف عجلة �أُهناك �أحد يريد �أن ي�رسبك يف 

�خلارج؟

لقنهم در�شاً، �أتركوين عليهم، �أتركوين عليهم«.
ُ
يقوم عماد ويقول:« �شوف �أ

�شعيد: ل يا عماد لي�س هناك من يريد �رسبي، ولكنني �أقول لكم لعازر حي.

و�شيم: ما �لذي تقوله يا رجل؟ �أمل ندفنه كلنا �شوياً من �أربعة �أيام؟

عماد: يا �إلهي!!!.  زومبي... زومبي.

جل�شا و دعاين �أخربكما ما ر�أيت.
ُ
�شعيد: ل يا عماد لي�س هناك �أي زومبي، �أ

يجل�س عماد و و�شيم ليَ�شتمعا ل�شعيد

�شعيد: تركتم و حلقت مبرمي و مارثا �إىل �لقرب وهناك كان جمٌع كبريٌ و�قف �أمام �لقرب. دخلُت بينهم و 

وقفت يف �خلط �لأّول ور�أيت رجالً ينزعون حجر �لقرب و�ملعلم ي�رسخ ب�شوت عظيم:« لعازر هلم خارجاً« 

ظننت �أنُه فقد �شو�به لربهة، و لكن ما حدث بعدها كان خاطفاً لالأنفا�س..ر�أيُت �شخ�شاً ملفوفاً 

باأقمطٍة و�أقم�شة.

رتب االآية:

�ملو�د �ملطلوبة : طباعة �شورة �ليعازر �ملوجودة يف �ملو�د �لإ�شافية.

م �ل�شورة �إىل 6 �أق�شام.  • ق�شِّ

كل ق�شم عليه كلمة من �لآية ولكن مكتوب على خلفها.  •

�شع 6 �أق�شام موزعني بطريقة خمتلفة على لوح. •

دع �لأولد يرتبون �لآية، ثم ��رسحها. •

�قلب �لآية لتظهر �شورة لعازر. •

�جعل �لأولد يكررو� �لآية �أكرث من مرة لكي يحفظوها. •
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�ملو�د �ملطلوبة:

حمارم

�إبد�أ بلعبة »لعازر قم« �أولً.  •

قل �لتايل: كان لعازر مربّطاً ومو�شوع يف �لقرب ولكن عندما ناد� عليه ي�شوع، قام لعازر من �لقرب  •

لعازر كان ميتاً ومربوطاَ ثم قام. 

تابع �لقول: نحن �أي�شاً يف �أوقات كثرية نكون مربّطني مثل لعازر ولكن لي�س باأقم�شة بل باخلطية.  •

�خلطية هي قيد �أي�شاً، قيد يعني رباط متنعنا من �أن نكون بالقرب من ي�شوع �أو نكون يف عالقة 

معه.

ي�شوع ناد� على لعازر لذلك قام لعازر من �ملوت. ي�شوع �أي�شاً ينادي على كل و�حد فينا وينتظر �أن  •

ناأتي �إليه. 

َحٌد �َشْوتِي وََفتََح �ْلبَاَب،  •
َ
ْقرَُع �إِْن �َشِمَع �أ

َ
يف �لكتاب �ملقد�س �آية تقول »هنََذ� وَ�ِقٌف َعلَى �ْلبَاِب وَ�أ

ى َمَعُه وَُهَو َمِعي » ي�شوع ينادي علينا وينتظرنا، علينا �أن نذهب �إليه ونلقي  تََع�شَّ
َ
ْدُخُل �إِلَْيِه وَ�أ

َ
�أ

بكل �شيء يربطنا ويبعدنا عنه من خطايا ون�شع كل �أمور حياتنا بني يديه. عندما ت�شتقبل 

ي�شوع وتفتح باب قلبك، يدخل ي�شوع حياتك ويكون يف عالقة معك.

دعونا نحني روؤو�شنا لن�شلي معاً. •

ب�ضرى اليوم
عماد:�كرهُ �أن �أعيد كالمي و لكن قلُت 

لكم: بد�أ �جتياح �لزومبي.. �إنُه �لزومبي 

�أقول لكم.

و�شيم: �إهد�أ يا عماد ودعنا نفهم ما 

يقوله �لرجل.

�شعيد: كان �ملظهر غريباً جد�ً ولكنني 

عرفُت حالً �أنه لعازر. فقال ي�شوع:« 

�نزعو� �لأقم�شة عنُه ودعوه يذهب«

يف هذه �لأثناء يكون عماد ي�شتعد 

ملو�جهة حرب �لزومبي فيَلب�س �خلوذة و 

يحمل �لقو�س و�لن�ّشاب. فريك�س �إليه 

و�شيم

و�شيم: يا عماد ما �لذي تفعلُه �لآن لنذهب خارجاً لعازر حبيبنا حي لنقابلُه ونحتفل معُه 

ولنذهب ون�شكر ي�شوع على هذه �ملعجزة �لر�ئعة بالفعل �لهنا ي�شعر بنا و يهتم لأمرنا.

يذهب و�شيم و عماد ر�ك�شني ملالقاة لعازر )ور�ء �ل�شتارة( بينما يلتفت �شعيد �إىل �لأولد 

قائالً

�شعيد: يف كل �لأوقات كونو� على ثقة �أن ي�شوع ي�شعر بكم و يهتم لأمرُكم، ل تن�شو� هذ� 

�أبد�ً.
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االأ�سئلة:

من هم �أخوة لعازر؟ )مارثا ومرمي(. 1

ما كان ��شم �أختي لعازر؟ )مارثا و مرمي(. ٢

ماذ� حدث للعازر؟ )مر�س و مات(. 3

كم يوم تاأخر �لرب ي�شوع لكي ياأتي؟. 4

كيف �شعر �لرب ي�شوع عندما وقف �أمام �لقرب ور�أى كل �جلموع؟. 5

ماذ� قال �لرب ي�شوع ملارثا؟ )�أنا هو �لقيامة و�حلياة، من �آمن بي و�إن . 6

مات ف�شيحيا(

هل تعتقد �أن �لرب ي�شوع ي�شعر بنا؟ كيف تعرف؟. 7

باعتقادك، كيف �شعر �جلميع عندما �أمر ي�شوع باإز�لة �حلجر عن . 8

�لقرب؟ ملاذ�؟

كيف كنت �أنت �شت�شعر لو حدث هذ� �أمامك؟. 9

كيف �نتهت �لق�شة؟. 10

لعبة واأ�ضئلة املراجعة
املواد املطلوبة: ورق مقوى )كرتون(، مق�س، قلم تخطيط، ل�شق 

�شفاف. 

حت�سري اللعبة:

ح�رسّ بطاقات بالقيا�س �لذي تر�ه منا�شباً من �لورق �ملقوى بعدد  •

.)15(

�كتب على كل بطاقة حرف من �جلملة �لتالية )�أتبع ي�شوع بال  •

رجوع(.

وزّع درجات لكل بطاقة ح�شب رغبتك لكن دون �أن ت�شّجل ذ�ت  •

�لعالمة لذ�ت �حلرف �إذ� تكرر.

�أل�شق �لأحرف على �حلائط �أو �للوح بالرتتيب و��شعاً �جلانب �ملطبوع  •

لالأ�شفل.

�كتب على ورقة �لأحرف و�بقها معك لتعرف �أمكنتهم. •

طريقة اللعب:

ق�شم �ملجموعة �إىل فريقني، و�بد�أ بطرح �ل�شوؤ�ل �لأول على �لفريق  •

�لأول. 

�إذ� كانت �إجابتهم �شحيحة َفباإمكانهم �أن يختارو� حرفاً من  •

فكرهم. 

�إذ كان ذلك �حلرف موجود�ً يف تلك �جلملة، �قلب �لورقة �لتي  •

مكتوب عليها ذلك �حلرف. 

�إذ� كان يوجد �أكرث من حرف و�حد �قلبها كلها. ياأخذ �لفريق  •

�لعالمة �لتي يف �أ�شفل �لورقة �ملقلوبة. 

�إذ مل يعرفو� �لإجابة ينتقل �ل�شوؤ�ل للفريق �لثاين.  •

�لفريق �لذي يجمع �أكرث عدد من �لعالمات يربح.       •



٢1 ٢0

�شل من 1 -  13 لتعرف كلمة �ل�رس

ما هو �جلزء �لذي ال ينتمي لل�شورة

�حذف �لكلمة �لغريبة عن �لكلمات �الآتية:

جد �لفو�رق بني �ل�شورتني:

ورقة الن�ضاط
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و�شل �ل�شور �لتالية بع�شها �لبع�ص:


