
الهدف: اأن ي�صعر الولد مبحبة ي�صوع ويعرف قوة انت�صاره على املوت ويعي�ش فرح القيامة.

الن�ص الكتابي: 

مرق�ش 16-14

الفكرة الرئي�سّية: ي�صوع قد حمى خطيتي واأنا �صاأعي�ش له 

اآية احلفظ: وتعرفوا حمبة امل�صيح الفائقة املعرفة لكي متتلِئوا اإىل كل ملء الله. اأف�ص�ش 
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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 املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند الأطفال ويُعّدل تعليمه ح�صب هذه الأمناط، يتعّلم الأطفال. ي�صاعدك 

الّتعليم بح�صب الأمناط على الو�صول لكل فرد و�صعه الّله يف �صّفك.

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

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

الّذين و�صعهم الّله يف حياتنا. 

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

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

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل الإ�صتماع وحماورة الأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّصا�ش •

غرية • ي�صتمتع باملجموعات ال�صّ

يحتاج لأ�صاليب تفاعلّية •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم املتعاون: 

 معرفة هذا؟
ّ
ملاذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة • يف�صّ

يحتاج اإىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج اأن يرى كيفّية اإمكانية تطبيق احلّق •

ي�صتمتع بحّل امل�صاكل  •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املحا�رسات • يف�صّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�صّ

ي�صتمتع باملناف�صة والإمتحانات املو�صوعّية •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
ماذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّتاهات اختباريّة، يغامر •

ميكن اأن يكون مت�صلطاً •

يرغب بعمل الأمور بطريقته املتفردة اخلا�صة •

ي�صتمتع بوجود اختيارات •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�صبح هذا؟

اأمناط الّتعّلم واملنهاج

2



اإعرَف منط تعّلمك ال�ّصخ�صي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد الإ�صافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 

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

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�صب منط تعّلمنا ال�ّصخ�صي. معرفة ما هو، يُ�صاعدنا لنغرّي يف اأ�صاليبنا حّتى نقدر اأن 

ن�صل اإىل جميع اأمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�صتخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

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

الأطفال يف �صّفك بالإجابة على الأ�صئلة الّتي ي�صاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

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

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

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

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�ش فقط بحياة ال�ّصخ�صيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

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

ف اإىل بقية اأيّام الأ�صبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �صاعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�صّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�ش املنهاج، 

�صوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�صتخدام بع�ش اأجزاء الّدر�ش، تاأّكد 

اأن تختار فقرات كافية لت�صل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�صاً تف�صيالت الّطرق احل�صّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط الّتعّلم 

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

فهم تف�صيالت الّطرق احل�صّية: 

ور 1( املتعّلم الب�رسي: يحتاج اإىل القراءة وال�صّ

2( املتعّلم ال�ّصمعي: يحتاج اإىل الإ�صتماع والّتحّدث

3( املتعّلم الّلم�صي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�ش
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اإر�سادات: �صع 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�صكل متو�صط. 3

4 .ً ميثلني كثريا

املتعاون: 

الّتحليلي:

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي عندما اأكون مع اأ�صخا�ش اآخرين

----------- اأحب بيئة العمل امللّونة

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

----------- اأرى نف�صي �صديقاً لطالّبي

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�ش الّلطيف

داقات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد اأ�صدقائي وقوة هذه ال�صّ

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

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

                املعلمني

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

حيحة ----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل باإيجاد الأجوبة ال�صّ

----------- اأرى نف�صي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�صا�صيات اإميانهم

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�ش الّذكي فعالّ

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

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

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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الّتطبيقي:

الّديناميكي:

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

----------- اأحب العمل بيدّي واأي�صاً بعقلي

----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل بتفّح�ش اآرائي اخلا�ّصة

----------- اأرى نف�صي مدرّباً، م�صاعداً طالّبي على تطبيق ما يجب اأن يعمل

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�ش اإميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�ش املجتهد، �صخ�ش يتمحور حول الّنتائج

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

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

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي مفّكراً باأفكار جديدة وجمّرباً اأ�صياء ل يتجراأ الكثري من 

                الأ�صخا�ش على تربتها

----------- اأحب الّلعب باأفكار جديدة، م�صتنتجاً ما الّذي �صينتج

----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل بالإ�صتنتاجات اأو احلد�ش

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

----------- اأ�صواأ �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم اأخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل العامل 

                مكاناً اأف�صل

ً ----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�ش املبدع جدا

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

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ف�صويل، قائد، وا�صع اخليال

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

5



فحة:  املحتويات:                                                                          ال�صّ

7 برنامج مقرتح           

     8 الرتحيب:              

9 الرتانيم:              

   10 و�سيلة االإي�ساح:           

املواد املطلوبة: اإبريق �صفاف - بيتادين - �صليب خ�صب - مطور الفيلم اجلاف   

)dry film developer اأو كلور )املطور اجلاف: املادة التي ت�صتعمل يف �صنع اأفالم الكامريا  

13-11 متثيلية             

   14 خدعة             

املواد املطلوبة: حبل عدد 2 )مقا�ش واحد(  

 15 االآية             

املواد املطلوبة: طبع كلمات الآية على A4 - تلزيق .  

     17-16 األعاب               
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الرتحيب

الرتانيم

و�صيلة اي�صاح: قوة ال�صليب

متثيلية: ق�صة ال�صلب والقيامة

خدعة: ي�صوع يحرر

الآية

األعاب

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقرتح
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من منكم ميكن اأن يذكرين من هم ال�صخ�صيات؟ وماذا 

تعلمنا من كل منها؟ ل تن�صى اأنك قادر اأن تكون جزء من 

ق�صة الله واأن تخرب رفاقك عن ق�صته الكبرية التي ميكنهم 

اأن يكونوا هم اأي�صاً جزًء منها.

اأهال« و�صهال« بكم اأ�صدقائي يف لقائنا اخلام�ش، اليوم �صنكون مع الف�صل 

اخلام�ش من منهجنا )ا�صاأل الأولد عن ا�صم املنهج(، ق�صة كبرية، والذي 

تعلمنا فيه عن �صخ�صيات عديدة يف الكتاب املقد�ش، 

الرّتحيب
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9

رح خربكن عن اأحلى ق�صة

اأعظم ق�صة لكل النا�ش

كيف الله اجا تيخل�صنا

وهيدا اخلطة من الأ�صا�ش *2

 

يلي خالق هيدا الكون

�صّحى اخلطة من الأ�صا�ش

اأجمل �صي بهاخلربيّة

مات ليعطيك حياة اأبدية

 

نحنا جينا تنخربكن عن اأحل ق�صة بكل الكون

A عندك رفيق ا�صمو ي�صوع ، هو حدك وين ما تكون

ترنيمة
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املواد املطلوبة:

اإبريق �صفاف - بيتادين - �صليب خ�صب - 

مطور الفيلم اجلاف اأو كلور )املطور اجلاف: 

املادة التي ت�صتعمل يف �صنع اأفالم الكامريا 

)dry film developer

�رشح وتطبيق:

قم بنقع ال�صليب يف املطور اجلاف اأو  •

الكلور قبل وقت من الدر�ش.

امالأ الوعاء باملاء وُقل لالأولد باأنه ميثل  •

قلب وحياة كل �صخ�ش منا.

قم ب�رسح اأن اخلطيئة قد ابتداأت  •

ب�صقوط اآدم وحواء وانت�رست اإىل العامل )�صع بع�ش البيتادين الذي ميثل 

اخلطية داخل املياه(.

تابع القول، ولأن ي�صوع يحبنا، ول يريدنا اأن نعي�ش يف اخلطيئة وتبقى قلوبنا  •

م�صوهة، اختار اأن ياأتي اإىل العامل ويحمل اآثامنا-اأي خطايانا-على ال�صليب، 

)�صع ال�صليب داخل املاء، فتعود املياه نظيفة من جديد(.

ي�صوع عندما يدخل اإىل حياتنا يغريها، الن�صان لي�ش مع�صي اأن يفعل  •

اخلطية ولكن اإذا اعرتف كل �صخ�ش بخطيئته )�صع البيتادين يف املياه(، 

ي�صوع يغفر لنا )املياه تبقى نظيفة( لأنه قد حمل خطايانا على عود 

ال�صليب.

و�ضيلة الإي�ضاح:
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املواد املطلوبة:

�ل�شخ�شيات: رامي، �صامية، املعلق )ي�صوع(

�لن�ّص:

يخرج املعلق من وراء ال�صتارة، 

كما تعلمنا يف الأ�صبوع املا�صي الله قد اأر�صل ابنه 

و قد ولد ي�صوع يف مذود وفعل الكثري من املعجزات 

ومنها، )املعلق ي�صبح ي�صوع(.

ر�مي: )يخرج رامي من وراء ال�صتارة(، اأنا ل اأقدر اأن اأرى، 

ل اأقدر اأن اأرى. )ي�صع ي�صوع يده على عينيه( اأنا قادر 

اأن اأرى )وهو فرح(.

�شامية: بطني يوؤملني، بطنيييييي )ي�صع ي�صوع يده 

على راأ�صها وي�صفيها(.

ر�مي: جميل جداً!! ولكن الكهنة قد قالوا اأن ي�صوع 

خطر ولكن اأنا اأرى اأن ي�صوع عظيم.

�شامية: كان الكهنة خائفني من اأن ي�صوع ياأخذ 

قوتهم.

ر�مي:هذه الطريقة التي جعل الله بها العامل اأ�صدقاء مع الله؟ �صفاهم؟

�ملعلق: ممم ل�صت متاأكد يوجد كمالة للق�صة.

ر�مي: ماذا ح�صل يف ما بعد؟

�شامية: قتلوه الكهنة.

ر�مي: ماذاااااا؟؟ مات؟

�شامية: نعم هذا هو اجلزء املحزن يف الق�صة، خانوا واحد من اأ�صحابوا لي�صوع و قد اأخرب الكهنة اأين 

و متى يقدرون اأن ياأتوا و يلقوا القب�ش على ي�صوع.

�ملعلق: الكهنة اأخربوا احلاكم بيالطو�ش اأن ي�صوع رجال خطري و هو يريد اأن ي�صبح ملك؟

ر�مي: ) احلاكم بيالطو�ش( هدوء هدوء يف املحكمة ، هذا املو�صوع مهم جدا« ممنوع احلركة و ممنوع 

ال�صحك.

التمثيلية:
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اأنا قد قلت ممنوع ال�صحك!!!

ر�مي: ما هذا ال�صوت يف حمكمتي؟

�شامية : هذا الرجل خطري و يريد اأن ي�صبح ملك ، اقتلوه.

ر�مي: نعم؟

�شامية: اعدموه عم يدعي اأنه امللك.

ر�مي: هذا ال�صيء �صحيح؟ انت ملك؟

ر�مي: اأعطني جواب ، انت عارف انو عندي القوة اأقتلك؟ انت ملك؟

�ملعلق: اأنا ملك ولكن لي�ش لهذا الكون.

ر�مي: هذا لي�ش �صبب لكي ن�صلبه.

A،شامية: ا�صلبه، ا�صلبه�

ر�مي: كما انتم تريدون، خذوه.

ر�مي: اأ�صعدوا ي�صوع على التلة.وهناك قد �صلبوه بني �صخ�صني حرميي.

ر�مي: حرميي متلي؟

�شامية: نعم، كانوا الكهنة ي�صتهزئون بي�صوع و قد انقلبت ال�صماء باأكملها اىل ظلمة.

�شامية: قد خل�صت الكثري، ملاذا ل تخل�ش نف�صك؟ وي�صوع قال:

�ملعلق: اأغفر لهم يا اأبتي
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�شامية: واحد من احلرميي كان ي�صتهزاأ بي�صوع و لكن الثاين جاوبه:

ر�مي: اأذكرين يا رب

�شامية: و ي�صوع قال

�ملعلق: اليوم تكون معي يف الفردو�ش

ر�مي: وماذا ح�صل يف ما بعد؟

�شامية: ماتوا، كلهم ماتوا

ر�مي: ي�صوع خل�صوا للحرامي �صاحمه؟؟ 

�شامية: �صح، ولكن لي�ش هو الوحيد الذي قد خل�صه.

ر�مي: هذه هي الطريقة التي �صلح ي�صوع بها العالقة بني الله والنا�ش؟عندما مات على ال�صليب؟

�شامية: هذا جزء و لكن مل تنتهي بعد

رامي؟ كيف ما هو قد مات؟

�شامية: انزلوا ي�صوع عن  ال�صليب، لفوه بالقما�ش و و�صعوه يف القرب و بعد ثالثة اأيام، اأتوا الن�صوان 

على القرب يف النهار الثالث.

ر�مي: اختفا

�شامية: �صو؟؟

�شامية: وبعدين كل 

اأ�صحاب ي�صوع راأوه، انه 

، انه على قيد احلياة.
ّ
حي

�ملعلق: اأريد اأن اأطلب طلب 

: اأن تذهبوا اىل العامل 

اأجمع وتخربونهم هذه 

الق�صة، اأخربوهم اأن ي�صوع 

�صي�صاحمهم كما ميكنهم 

اأن ي�صبحوا اأ�صدقاء 

معه من خالل عمله على 

ال�صليب.
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خدعة:

املواد املطلوبة: حبل عدد 2 )مقا�ش واحد(

�رشح وتطبيق:

اخرت ولدين من الأولد. •

اربط احلبل الأول من الطرفني على مع�صمي اأيدي  •

اأحد الولدين.

ثم اربط احلبل الثاين من الطرفني على مع�صمي اأيدي  •

الولد الآخر. )ب�صكل ي�صبح احلبلني مت�صابكني(.

اطلب من الأولد اأن يحاولوا فك اأيديهما. •

عند ف�صلهم يف ف�صل احلبل عن بع�صهما يقوم  •

املدر�ش بف�صلهما بالطريقة املوجودة يف املواد الإ�صافيَّة.

�لتعليق: 

يعلمنا الكتاب املقد�ش باأننا جميعاً خاطئون، خاطئون 

بطبيعتنا. حتى عندما نريد اأن نفعل ما هو �صالح ننتهي 

باأن نفعل ال�رس. حتَّى الر�صول بول�ش يف ر�صالته اإىل اأهل 

رومية يخرب عن �رساعه مع طبيعته اخلاطئة وي�صاأل من 

�صيخل�صني من ج�صد املوت هذا؟ ولكنه يذهب اإىل 

الإ�صحاح التايل ويقول اأن ي�صوع امل�صيح هو احلل. هو وحده 

ميكنه اأن يخل�صنا ويعطينا احلرية من طبيعتنا اخلاطئة 

وقد وعد باأن يكون الروح القد�ش معنا لي�صاعدنا وينبِّهنا 

عندما نريد اأن نفعل اأي �صيء خاطئ.
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اآية احلفظ الكتابية

املواد املطلوبة: طبع كلمات الآية على 4- تلزيق .

اأف�س�ص 19:3 

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

وتعرفوا حمبة امل�صيح الفائقة املعرفة لكي متتلِئوا اإىل كل ملء الله.  •

اأف�ص�ش 19:3

دع اأحد الأولد يفتح الكتاب املقد�ش ويقراأ بنف�صه. )من املمكن اأن تدع اأكرث  •

من ولد يقراأها. اإذا اأردت(

اقراأ الآية مرة اأخرى من كتابك املقد�ش. •

ا�رشح وطّبق:

وتعرفوا حمبة امل�صيح الفائقة املعرفة: حمبة الله �صادقة والطاهرة واإذا كان 

ي�صوع يف قلوبنا، ت�صتطيع النف�ش اأن تعرف مدى املحبة الإلهية فتنعم بعطية 

»الإدراك الروحي«، و«املعرفة الفائقة« عن حمبة امل�صيح لنا.

 لكي متتلِئوا اإىل كل ملء الله: مع اأن حمبة امل�صيح ترتفع فوق كل معرفة 

ب�رسية، لكنكم �صتعرفونها اإن كان لكم امل�صيح �صاكنًا فيكم، لي�ش فقط 

تعرفون ذلك منه، بل اأي�ًصا ومنتلئ اإىل كل ملء الله.

ق�صم الأولد اإىل ق�صمني )اإذا كان العدد كبري(. •

قم بتعليق كلمات الآية على عدد الأولد، على ظهورهم وب�صكل ع�صوائي. •

اطلب منهم اأن يبداأوا برتتيب الآية. )كل ولد يريد اأن ي�صاأل الآخر عن الكلمة  •

املعلقة على ظهره حتى يقومون برتتيب الآية(.
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املواد املطلوبة: وعاء بال�صتيك، تلزيق، طاولة ، غلل )كرات 

�صغرية(. ال�صوتي من املواد الإ�صافيَّة.

طريقة �للعب: 

�صع الطاولة يف الو�صط، قم بو�صع تلزيق بطريقة  •

عك�صية على اأحد اأطراف الطاولة.

على الطرف الآخر، حدد نقطة البداية وعاء مملوء غلل  •

)كرات �صغرية(.

ق�صم الأولد اإىل فريقني. •

على كل ولد، من كل فريق، حماولة رمي الغلل  •

)الكرات ال�صغرية( على التلزيق، لتل�صق عليها.

الفريق الذي ي�صتطيع ل�صق اأكرب عدد من الغالل  •

)الكرات ال�صغرية( يكون فائز.

املواد املطلوبة: كولون ن�صائي ، كرة تن�ش اأو اأي كرة �صغرية ، قناين ماء.

طريقة �للعب: 

ق�صم الأولد اىل فريقني. •

�صع بع�ش قناين املاء على الأر�ش بح�صب عدد الأولد  •

بخط م�صتقيم.

على كل ولد بدوره و�صع الكرة داخل الكولون،  •

وو�صع الكولون يف راأ�صه و يحاول اأن مي�صي على خط 

م�صتقيم و يقوم ب�رسب القناين من خالل الكرة التي 

هي داخل الكولون دون ا�صتعمال يديه ، فقط بتحريك 

راأ�صه ميينا« وي�صارا«.

الفريق الذي ي�صتطيع رمي كل القناين اأر�صا« هو  •

الفائز.

األعاب:
لعبة 1:

لعبة 2:
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اخرت فريقني و كل فريق موؤلف من اأربعة اأ�صخا�ش. •

الفريق الأول: املهلكني. •

الفريق الثاين: املنجني. •

يقفوا باقي الأولد يف الو�صط، اأحرار. •

على الأحرار اأن يتفادوا كرات املهلكني والإم�صاك بحبال املنجني. •

مهمة الفريق الأول: رمي الكرات و ا�صابة الأ�صخا�ش يف الو�صط. •

مهمة الفريق الثاين: رمي حبال على الأ�صخا�ش يف الو�صط لنقاذهم. •

) ميكن انقاذ الأ�صخا�ش حتى بعد موتهم(. •

لعبة 3:


