
الهدف: �أن يدرك �لولد قوة �لله �لعظيمة وي�سعر بال�سجاعة ويطلب من �لله �أن ي�ساعده 

لفعل �ل�سو�ب.

الن�ص الكتابي 

خروج 14-12-3

الفكرة الرئي�سّية: �لله ي�ستخدمني لفعل �أمور عظيمة �أنا �ساأثق به.

. مزمور 31: 24    ْع ُقلُوبُُكْم، يَا َجِميَع �ْلُْنتَِظرِيَن �لرََّبّ ْد وَْلتَتَ�َسَجّ اآية احلفظ: لتَتَ�َسَدّ



»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 �لعّلم �أمناط �لّتعلُّم عند �لأطفال ويُعّدل تعليمه ح�سب هذه �لأمناط، يتعّلم �لأطفال. ي�ساعدك 

�لّتعليم بح�سب �لأمناط على �لو�سول لكل فرد و�سعه �لّله يف �سّفك.

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

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

�لّذين و�سعهم �لّله يف حياتنا. 

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

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

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل �لإ�ستماع وحماورة �لأفكار •

�جتماعي وودود وح�ّسا�س •

غرية • ي�ستمتع بالجموعات �ل�سّ

يحتاج لأ�ساليب تفاعلّية •

�ل�سوؤ�ل �لّذي ي�ساأله �لتعّلم �لتعاون: 

 معرفة هذ�؟
ّ
لاذ� علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل �لّتعّلم �لقرتن بالّتجربة • يف�سّ

يحتاج �إىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج �أن يرى كيفّية �إمكانية تطبيق �حلّق •

ي�ستمتع بحّل �ل�ساكل  •

�ل�سوؤ�ل �لّذي ي�ساأله �لتعّلم �لّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذ�؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل �لحا�رس�ت • يف�سّ

• ً يحّب �لعمل وحيد�

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�سّ

ي�ستمتع بالناف�سة و�لإمتحانات �لو�سوعّية •

�ل�سوؤ�ل �لّذي ي�ساأله �لتعّلم �لّتحليلي: 

 �أن �أعرف
ّ
ماذ� علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه �ّتاهات �ختباريّة، يغامر •

ميكن �أن يكون مت�سلطاً •

يرغب بعمل �لأمور بطريقته �لتفردة �خلا�سة •

ي�ستمتع بوجود �ختيار�ت •

�ل�سوؤ�ل �لّذي ي�ساأله �لتعّلم �لّديناميكي: 

ماذ� ميكن �أن ي�سبح هذ�؟

اأمناط الّتعّلم واملنهاج
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�إعرَف منط تعّلمك �ل�ّسخ�سي. �أكمل �لورقة �للحقة يف �لو�د �لإ�سافّية للمنهاج »ما هو منطي يف �لّتعّلم«. 

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

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�سب منط تعّلمنا �ل�ّسخ�سي. معرفة ما هو، يُ�ساعدنا لنغرّي يف �أ�ساليبنا حّتى نقدر �أن 

ن�سل �إىل جميع �أمناط �لّتعّلم. �لعّلم �حلكيم ي�ستخدم كّل �لّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

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

�لأطفال يف �سّفك بالإجابة على �لأ�سئلة �لّتي ي�ساألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

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

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

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

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

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

حياتي.«

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

ف �إىل بقية �أيّام �لأ�سبوع. ليقول: »�أقدر �أن  �ساعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل �لّتعليم من �لّنادي �أو �ل�سّ

�أفعل هذ� و�أكرث كّل يوم.«

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

�سوف ترى �لّرموز �لتعّلقة باأمناط �لّتعّلم.

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

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

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم �أي�ساً تف�سيالت �لّطرق �حل�سّية �لختلفة عند كّل فرد يف كل �أمناط �لّتعّلم 

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

فهم تف�سيالت �لّطرق �حل�سّية: 

ور 1( �لتعّلم �لب�رسي: يحتاج �إىل �لقر�ءة و�ل�سّ

2( �لتعّلم �ل�ّسمعي: يحتاج �إىل �لإ�ستماع و�لّتحّدث

3( �لتعّلم �لّلم�سي:  يحتاج �إىل �حلركة و �لّلم�س
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اإر�سادات: �سع 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�سكل متو�سط. 3

4 .ً ميثلني كثري�

املتعاون: 

الّتحليلي:

----------- �أعطي �أف�سل عمل عندي عندما �أكون مع �أ�سخا�س �آخرين

----------- �أحب بيئة �لعمل �للّونة

----------- �أحب �ن �أعطي �أجوبة لالأ�سئلة على طريقة �لقالة �أكرث من فقط مالأ �لفر�غات

----------- �أرى نف�سي �سديقاً لطالّبي

----------- �أ�سو�ء �سيء ممكن �أن يح�سل يف �سّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�سفني �لآخرين بال�ّسخ�س �لّلطيف

د�قات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد �أ�سدقائي وقوة هذه �ل�سّ

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

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

                �لعلمني

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

حيحة ----------- �أحب �ن �أحّل �ل�سائل باإيجاد �لأجوبة �ل�سّ

----------- �أرى نف�سي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- �أ�سو�ء �سيء ممكن �أن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�سا�سيات �إميانهم

----------- ي�سفني �لآخرين بال�ّسخ�س �لّذكي فعالّ

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

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

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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الّتطبيقي:

الّديناميكي:

----------- �أعطي �أف�سل عمل عندي عندما �أكون وحيد�ً، جامعاً �لعلومات للّتطبيق

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

----------- �أحب �ن �أحّل �ل�سائل بتفّح�س �آر�ئي �خلا�ّسة

----------- �أرى نف�سي مدرّباً، م�ساعد�ً طالّبي على تطبيق ما يجب �أن يعمل

----------- �أ�سو�ء �سيء ممكن �أن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س �إميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�سفني �لآخرين بال�ّسخ�س �لجتهد، �سخ�س يتمحور حول �لّنتائج

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

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

----------- �أعطي �أف�سل عمل عندي مفّكر�ً باأفكار جديدة وجمّرباً �أ�سياء ل يتجر�أ �لكثري من 

                �لأ�سخا�س على تربتها

----------- �أحب �لّلعب باأفكار جديدة، م�ستنتجاً ما �لّذي �سينتج

----------- �أحب �ن �أحّل �ل�سائل بالإ�ستنتاجات �أو �حلد�س

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

----------- �أ�سو�أ �سيء ممكن �أن يح�سل يف �سّفي هو عدم �أخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل �لعامل 

                مكاناً �أف�سل

ً ----------- ي�سفني �لآخرين بال�ّسخ�س �لبدع جد�

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

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ف�سويل، قائد، و��سع �خليال

بناءً على هذه �لقائمة �أنا �شخ�ص -----------------------------------------------------
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تكلمنا يف �لدر�س �لا�سي عن ثالث �سخ�سيات، من ميكنه �أن 

يذكرين من هم؟ وما هو �لدر�س �لذي تعلَّمناه من كل و�حدة 

من �لق�س�س؟

�أهال« و�سهال« بكم �أ�سدقائي،�أنا �سعيد جد�« لأنني موجود معكم يف لقائنا 

�لثالث، من منكم يريد �أن يذكرنا ماذ� تعلمنا يف �لف�سل �لا�سي؟ 

)��ستمع لالأولد( �سخ�سية جديدة يف �نتظارنا �ليوم لكي نتعلم من خاللها، 

نحن قد ح�رسنا لكم برنامج �سّيق منوع و ممّيزمع �سخ�سية جديدة من 

�لكتاب �لقد�س، هيا بنا لنبد�أ �لربنامج .

الرّتحيب
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9

رح خربكن عن �أحلى ق�سة

�أعظم ق�سة لكل �لنا�س

كيف �لله �جا تيخل�سنا

وهيد� �خلطة من �لأ�سا�س *2

 

يلي خالق هيد� �لكون

�سّحى �خلطة من �لأ�سا�س

�أجمل �سي بهاخلربيّة

مات ليعطيك حياة �أبدية

 

نحنا جينا تنخربكن عن �أحل ق�سة بكل �لكون

A عندك رفيق ��سمو ي�سوع ، هو حدك وين ما تكون

ترنيمة
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�أنا بوثق بالله       �نو هو موجود

�أنا بوثق بالله      بعرف �نو موجود

�أنا بوثق بالله     هوي د�ميا« موجود

A3 )هو موجود (

حتى �نا و زعالن     �لله د�ميا« موجود

و�ذ� كنت خيفان   كمان �لله موجود

�نت م�س وحدك    �لله معك موجود

A3 )هو موجود (

 

مثل ما عمل د�وود        مت�سك بالله

مت�سك �نت بالله      لأن هو موجود

عمول �نت متل د�وود      و�تكل على �لله

A3 )لله موجود� (

رح �تكل عالله    لأنو هوي موجود

�أنا رح �أوثق بالله     بعرف هو موجود

�أنا رح عي�س لله طول ما �أنا موجود

�لله موجود �لله موجود هو موجود

ترنيمة
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ذكر �لولد بالدر�س �لا�سي لق�سة يو�سف. �سامح يو�سف �خوته وعا�سو� مع بع�سهم يف م�رس وظل 

يتكاثرون يكرثون يف م�رس و�سمو� ب�سعب �لله. ومات فرعون �لذي كان يعرف يو�سف وتوىل فرعون �آخر.

ولكن مبرور �لأيام كرث �ل�سعب كثري�ً وخاف فرعون من ينقلب عليه �سعب �لله لأنهم �سارو� �أكرث بكثري 

من �ل�سعب �ل�رسي ولكن قرر فرعون باأن يجعل �سعب �لله عبيد له يعني يجعلهم يعملون بدون 

مقابل. لكن ف�سل �لأمر وكانو� يكرثون وحاول فرعون بكثري من �حليل للتخل�س من �ل�سعب ولكن كان 

يف�سل وبيوم من �لأيام كان �سبي ��سمه مو�سى  ربته بنت فرعون ولكنه من �سعب �لله كرب وتربى 

يف ق�رس فرعون بكل حكمة �ل�رسيني. ولا كرب مو�سى كان يرى ظلم فرعون ل�سعب �لله �لذي هو منه. 

فكان يغ�سب �أحياناً، 

بيوم من �لأيام ر�أى مو�سى رجل م�رسي ي�رسب رجل من �سعب �لله فقام مو�سى بقتله وخاف مو�سى 

كثري�ً وهرب من �أر�س م�رس وعا�س بالربية و�سار يرعى غنم وبيوم من �لأيام وهو يرعى �لغنم يف �لربية، 

ظهر له مالك �لرب بلهيب نار من و�سط �لعليقة )�سجرة من �ل�سوك( وهي ترمز �إىل �سعب �لله 

و�لذلة �لتي عا�سها يف م�رس ولكن �لعليقة ل حترتق. فذهب مو�سى لريى هذ� �لنظر �لعجيب لأن 

�لعليقه ل حترتق، عندما �قرتب �سمع �سوت �لرب يقول له �أن يخلع حذ�ءه لأن هذ� �لكان مقد�س . 

فاأطاع مو�سى ولكن �أكمل �لله حديثه مع مو�سى وقال �أنه ر�أى مزلَّة �سعبه يف م�رس و�أن �لله �سوف 

ينقذهم من هذ� �لذل ومن �أر�س م�رس.  

العليقة
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�لو�د �لطلوبة: بودرة لون �أحمر،بالون ، حبل، وعاء �سفاف.

�ل�رشح:

قم بتق�سيم �لأولد �إىل فريقني) �أو �أكرث( ،  •

�سع �لبودرة د�خل �لبالون، �ربط �لبالون  • و�عط كل فريق من �لو�د �لطلوبة، 

بحبل و �ل�سق �حلبل يف �أ�سفل �لوعاء �ل�سفاف. 

�مالأ �لوعاء بالاء. •

قم ب�رسح �ل�رسبة �لأوىل. •

�طلب من �لأولد �أخذ دبو�س وفقع �لبالون، )وهنا �لبودرة ت�سقط وت�سبح �لياه  •

حمر�ء(

قال �لرب لو�سى، قل لهرون: خّذ ع�ساك ومّد يدك 

على مياه �ل�رسيني، على �أنهارُهم، على �أ�سو�قهم 

وجمتمعاتهم لي�سريو� دماً. ) �لياه كانت �ساحلة لل�رسب 

، ��رسب من �لوعاء( يف �ل�سباح �لتايل �لتقى مو�سى 

وهارون بفرعون عند �لنهر. عندما رفع هرون ع�ساه، 

حوَّل �لله �لاء �إىل دم. مات �ل�سمك ومل ي�ستطع �سعب 

ى قلبه ومل يدع �ل�سعب يذهب. م�رس �أن ي�رسب من ماء �لنهر. لكنَّ فرعون ق�سَّ

عاد مو�سى ثانيًة وطلب من �لفرعون �أن يطلق �ل�سعب، 

خرى، �إذ �أ�سعد �ل�سفادع 
ُ
ولكنَّه رف�س. فاأر�سل �لله �رسبة �أ

على كل م�رس. كل بيت، كل غرفة، حتى �أفر�ن �لطبخ 

مالأتها �ل�سفادع. قال فرعون لو�سى، �سلِّ من �أجلي �إىل �لله 

لريفع �ل�سفادع، �سوف �أطلق �ل�سعب، ولكن عندما �ختفت 

�ل�سفادع غرّي �لفرعون ر�أيه ومل يطلق �ل�سعب.

ق�صة:
ال�شربات الع�شرة

�ل�رشبة �لأوىل:

�ل�رشبة �لثانية:
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عندئٍذ �أر�سل �لله �لبعو�س ليمالأ كل �أرجاء م�رس، ولكن فرعون مل يخاف �لله. �أر�سل �لله بعد 

ذلك، �لذباب ثم �أهلك كل مو��سي �ل�رسيني.

ورقة �لن�شاط:

��رسح �ل�رسبتني •

وزع ورقة �لن�ساط على عدد �لأولد مع �أقالم تلوين. •

�جعلهم يلونون كل من �لذباب و�لبعو�س بلونني خمتلفني. •

مامل �لتقيحة.وو�لوباء  بعد ذلك �رسب �لنا�س بالدَّ

للمو��سي، وعانى �سعب م�رس كثري�ً ومع ذلك عاند فرعون 

�لله.

�ل�رشح : قم بعر�س �ل�سور من �لعر�س �لتقدميي.

�رشح: 

قم بتحديد نقطة �لنطالق ونقطة �لنهاية •

�خرت ولد من كل فريق و�جعل �لأولد  •

يت�سابقون بالقفز مثل �ل�سفادع حتى 

�لو�سول �ىل نقطة �لنهاية.

�ل�رشبة �لثالثة و�لر�بعة:

�ل�رشبة �خلام�شة و�ل�شاد�شة

لعبة �ل�شفادع:
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بعد �لدمامل �أر�سل �لله مطر�ً و برد�ً عظيماً جد�ً على �لنا�س 

وعلى كلِّ ع�سب يف �حلقل ف�رسب �لربدُ كل �أر�س م�رس، 

�ل�رشح: �طلب من �لأطفال �أن ي�رسبو� باأيديهم على �أرجلهم 

لي�سدرو� �سوت �لطر. �سوت �ل�رسبة كان مرعباً �أكرث وكان 

�أكرث �رسر�ً.

بعدها �أر�سل �لله ظالماً تاماً لدة ثالث �أيام، ولكن فرعون مل 

يطلق �ل�سعب.

لعبة �لظلمة و�لنور: 

�لو�د �لطلوبة: غم�سات �أعني،لنب ،معالق.

�ل�رشح: 

ق�سم �لأولد �ىل فريقني. •

�خرت ولدين من كل فريق.) �سبه فريق بال�سعب �ل�رسي وفريق ب�سعب �لله( •

ولد�ن يجل�سان كل منهما على كر�سي.) �أغم�س �أعني ولد و�حد منهم و قل له  •

�أنه ميثل �ل�سعب �ل�رسي(.

�لولد )�سعب �لله( �ترك �أعينه مفتوحني و�طلب منه �أن يطعم �سعبه �للنب. •

�لولد �لخر) �ل�سعب �ل�رسي( �غم�س له �أعينه و�طلب منه �أن يطعم رفيقه. •

��رسح لالأولد �أن �لله �أر�سل �لظلمة فقط على �ل�سعب �ل�رسي. •

وبعد ذلك �أر�سل �لله  �جلر�د، و�أكل �جلر�د 

كل نبات �أخ�رس على �لأر�س. 

�لو�د �لطلوبة: نبته ) عدد 2( و�حدة خ�رس�ء 

و�أخرى �سفر�ء وياب�سة.

�ل�رشح: �أكل �جلر�د كل �سيء و�أ�سبح كل �سيء 

ياب�س.

�ل�رشبة �ل�شابعة:

�ل�رشبة �لتا�شعة:

�ل�رشبة �لثامنة:
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ر �لرب �أنه �سوف ي�رسب �رسبة �أخرية، عند منت�سف �لليل، كل �أبكار م�رس من  حذَّ

�لبهائم و�لنا�س �سوف متوت، ما عد� �أبكار �سعب �إ�رس�ئيل، �لبكر يعني �لبن �لأكرب 

فقط �إذ� و�سع �ل�سعب دم حمل على �أعتاب بيوتهم.

يف منت�سف �لليل، مات �لبن �لأكرب يف بيوت �ل�سعب 

�ل�رسي

فت�رسع �لفرعون لو�سى، قومو� �خرجو�، �ذهبو� �عبدو� 

�لرب، قام �سعب ��رس�ئيل �رسيعاً وخرجو� من �أر�س 

م�رس.

�ل�رشح: عر�س �سورة

�ل�رشبة �لعا�رشة:
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�لهدف: حفظ �لو�سايا �لع�رسة وتعلُّم تطبيقها.

�لو�د �لطلوبة:  فلني - كرتون )عدد2( 

�رشح وتطبيق:

قم ب�سنع �سبابيك على قطعة من �لورق �لقوى ثم ق�س ولزق �لقطعة �لأوىل على 

�لقطعة �لثانية و�فتح �ل�سبابيك و�كتب يف د�خلهم �لو�سايا �لع�رسة  ب�سكل ع�سو�ئي. 

�بد�أ بالقول، �أعطى �لله ع�رس و�سايا لو�سى )قو�نني( عندما كان على �جلبل، �طلب من �أحد 

�لأولد �أن يقوم باختيار رقم وقر�ءة �لو�سية وحماولة �رسحها لأ�سدقائه، ومن ثم قّم �أنت 

ب�رسحها و ثم �أغلقها.

1. ل يكن لَك �آلهة �أخرى �أمامي: 

ل تهتم ب�سيء �أكرث من �لله، من 

قدمي �لزمان كان �ل�سعب يعبد �لهه 

كثرية ومنها  �ل�سم�س، �لقمر،.. 

يعبدهم و ي�سجد لهم، ويف �لوقت 

�حلايل نعطي �لكثري من وقتنا 

للعب �أو �لتلفاز و�لنرتنت  �أكرث من 

�لله عندما يكون كل وقتنا لهذه 

�ل�سياء ول ن�ستطيع �ن نتخلى عنها 

فبذلك تكون �لعبادة لهم، ولي�س لله 

.وفيجب علينا �ن نعطي وقت لله

2. ل ت�سنع لك متثال« منحوتا«، وَلَ 

َماِء ِمْن َفْوُق،  َّا يِف �ل�سَّ �سورةً َما مِم

ْر�ِس ِمْن حتت، وََما يِف �ْلَاِء 
َ
وََما يِف �لأ

ْر�ِس. لَ تَ�ْسُجْد لهنَّ وَلَ 
َ
ِمْن حتت �لأ

:  يف قدمي �لزمان كانت  تَتعبدهنَّ

�لنا�س ت�سنع �أو تنحت متثال من 

لعبة
الو�شايا الع�شرة
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�حلجر �أو من �خل�سب وتعبده لذلك نهى �لله عن ذلك يف 

وقتنا �حلال �ي�سا نهانا عن �أن ن�سع متاثيل �أو ن�سع �سورة 

لأي �سي يف �ل�سماء �أو �لأر�س ون�سلي لها �أو ن�سجد له.

3. لَ تنطق بِا�سم �لرَّب �لهك بَاطاًل: �أي عدم �لنطق با�سم 

�لرب )�حللفان بالله( وعدم �حللفان نهائياً لن �لرب ينهي 

عن ذلك. باطالً �أي تعني من غري �سبب �أو معنى مثل ذكر 

��سم �لله عندما نتذمر �أو نغ�سب...

بِت لِتُقد�َسُه: �لله يدعونا لكي نعمل  4. �أذكر يَوَم �ل�سَّ

وجنتهد وندر�س وننجح و يف �ليوم �ل�سابع نرتاح كما �لله 

�رتاح  بعد �خلليقة  فهو يريدنا �أن نخ�س�س هذ� �لنهار 

لر�حتنا وعبادته.

5. �أكرم �أباك و�أمك: �أي �أن نطيعهم لأن �لله قد و�سعم 

ليعتنو� بنا وليوجهوننا �ىل �لطريق �ل�سحيح و يجب علينا �أن نحبهم و نطيعهم كما يدعونا �لله.

6. لَ تَْقتُْل: ينهي �لله عن �لقتل و�أي�ساَ للقتل عدة �أنو�ع منها �لكالم �جلارح مثل  نعت �أ�سدقائنا 

�أ�سماء  للحيو�نات، �ستيمة  بكلمات بذيئه و�أي�ساً تف�سيل �لأ�سخا�س من حولنا ،...

7. لَ تزِن: �أي �لحت�سام مبالب�سنا، �لنتباه لا ننظر )عرب �لنرتنت �أو �لتلفاز( ولا ن�سمع )كلمات �لبذيئة(.. 

ومبا نفكر باأفكار ل تر�سي �لله.

8. لَ ت�رسق : �أن ل ناأخذ �سيئاً لي�س لنا بدون �أخذ �إذن �أو 

ة �إليه، من �لمكن  �إعالم �ساحبه حتى لو كنا بحاجة ما�سَّ

�أي�ساً �أن ن�رسق �أفكار و�إجابات �أ�سدقائنا!

9. لَت�سهدعلى قريبك �سهادة زور: �أي ل تقول كالماً غري 

�سحيح عن موقف �ساهدته حدث �أمامك �أو تكذيب �أو 

�إختالق �سيئاً مل يحدث. 

10.لَ ت�ستِه بيت قريبك: �أي عدم طلب �إمتالك ما ميلكه 

�لأخرين بقلوبنا �أو �لتفكري بال�سوء �ليهم، مثل )�أن �أ�ستهي 

لعبة �سديقي عندما ل �أ�ستطيع �أن �أح�سل على مثلها و�أمتنى �أن ل تكون له( 

عندما تنتهي من �رسح جميع �لو�سايا �خرت ولد ليقوم يفتح �ل�سبابيك )�أي �لو�سايا( بتدرج.
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لعبة
احزر من القائد

�ل�رشح: �لله طلب من �سموئيل �أن يذهب و يختار ملك جديد ل�سعب �إ�رس�ئيل. قال ل�سموئيل �أن 

�للك �سيكون �أحد �أولد ي�سى . عندما و�سل �سموئيل �إىل بيت ي�سى نظر �إىل جميع �أولده، يف �لبد�ية 

كان ينظر للمظهر �خلارجي لهم، مدى قوتهم وطولهم،.. و�أخرب �لأولد �أنهم �سيلعبون لعبة �سنجرب 

�أن نعرف �أ�سياء عن بع�سكم مبجرد �لنظر �ليهم. 

طريقة �للعب: يقف كل قائد يف زو�يا 

�لغرفة و �لأولد جميعهم يقفون يف و�سط 

�لغرفة. 

يقول �لقائد حقيقة عن �أحد �لقادة 

وعلى �لأولد معرفة من هو �لقائد �لذي 

ترتبط هذه �حلقيقة فيه. ثم يقول �لقائد 

�حلقيقة و يطلب من �لأولد �أن يرك�سو� 

�إىل �لذين يعتقدون �أن هذه �حلقيقة تتعلق 

فيه �أو عنه، وعندما يرك�س �لأولد �إىل 

�لقائد )�ساحب �حلقيقة( يقوم �لقائد 

باإخبار �لأولد �أن �حلقيقة هي عنه �أو تتعلق 

به. �إذ� عرفو� �لأولد �لقائد �ل�سحيح يح�سلون على نقطة �أو عالمة. 

ثم يعودون �لأولد �ىل �لو�سط و تكمل �للعبة بحقائق جديدة عن �لقادة �لآخرين.

�لتعليق: 

يف �لكثري من �لأحيان نحكم على �ل�سخ�س من �لظهر �خلارجي مثل �سموئيل ، يف �للعبة كنا نختار 

�لقائد ح�سب �لظهر �خلارجي و من بع�س �لحيان ل تكون �حلقيقة �سحيحة على �ل�سخ�س �لذي 

نختاره. عندما نحكم على �لآخرين بالظهر فهذ� خطاأ. هذ� ما قاله �لله ل�سموئيل ل حتكم بالظهر 

�خلارجي . قال �لله :« ل تنظر �إىل منظره وطول قامته لأين قامته لين قد رف�سته لنه لي�س كما ينظر 

�لإن�سان �إىل �لعينني و�أما �لرب فاإنه ينظر �إىل �لقلب«. �لله �أخرب �سموئيل �أنه �ختار د�ود �لأ�سغر بني 

�أولد ي�سى �لذي مل يجلبه ي�سى �أمام �سموئيل يف �لبد�ية. �لله ل يحكم من �لظهر �خلارجي و�أي�سا« 

نحن ل يجب �أن نحكم من �خلارج على �أي �أحد.
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باإمكانك �أن تد �لفيديو يف �لو�د �لإ�سافية

كما �ساهدنا �لفيديو كان د�وود �سغري �ل�سن ويرعى �خلر�ف وعندما �ساهد �أن جليات �جلبار يعاير �سعب 

�لله �أي ي�ستخف باإلهم وقدرته. عندما علم ذلك ت�سجع د�ود لأنه علم �أن �لله لديه �لقدرة وحلماية 

�سعبه و�نقاذه من جليات �لعمالق فقرر �أن يحاربه وذهب �إىل �للك وطلب منه حماربة جليات ولكن 

�للك طلب منه �أن يرتدي ثياب �حلرب ولكن ب�سبب �سغر �سنه وحجمه مل ي�ستطع ولكن ذهب �إىل 

جليات بقوة و�سجاعة من عند �لله وحاربه و�نت�رس عليه ب�سبب �سجاعته و�إميانه وثقته بالله . كل 

�سخ�س منا يقدر �أن يكون عنده �سجاعه مثل د�ود من خالل ثقته بالله.

فيديو داود



20

 �لهدف: و�سع �لثقة بالله 

�لو�د �لطلوبة: �سائل جلي - وعاء �سفاف - مالقط معدنية لالأور�ق)حجم كبري(.

�رشح وتطبيق:

�مالأ �لوعاء ماء. •

��ساأل �لأولد: من يحب �ل�سباحة؟ من منكم يعرف �أن ي�سبح �أو يغو�س؟ من منكم يقدر �أن مي�سي 

على �لاء؟ هل يقدر هذ� �للقط �أن يعوم على وجه �لاء؟

جرب و�سع �للقط على وجه �لاء )بالطبع �سيغرق( جرِّب �أكرث من مرة. •

�فتح �للقط لي�سبح على �سكل كر�سي )�أخرج �جلزء �لد�خلي للملقط لكن دون �أن تك�رسه(. •

�سع ملقط �آخر عليه وحاول �أن ت�سعه على وجه �لاء )�سوف يعوم �للقط على وجه �لاء(. •

ثم تابع �لقول، �أحياناً نحاول �أن نعتمد على �أنف�سنا وقدر�تنا، فنف�سل. مل يكن مو�سى يعرف �أن 

د له باأنَّه �سي�ساعده وباأنه يريد �أن ي�ستخدمه،  يتكلَّم جيِّد�ً فقد كان يتلعثم بالكالم. ولكنَّ �لله �أكَّ

فاأر�سل له هارون �أخوه ليتكلَّم بدلً عنه. و�ختار مو�سى ليقف �أمام فرعون وليخرج �سعبه من �أر�س 

م�رس. كان د�ود �أي�ساً �سغري�ً ومل لديه قوَّة مثل �إخوته �أو مظهر �لقاتلني ولكن �لله نظر �إىل قلبه 

و�ختاره ملكاً رغم �سغر �سنِّه و��ستخدمه فحقق �نت�سار�ت عظيمة.

�سع �سائل �جللي )�سيغرق �للقط �لذي كان عائماً(. •

�إذ� تزعزعت ثقتنا بالله �أو �سككنا �أنه معنا وي�ساعدنا يف �لتغلب على �ل�ساعب لذلك يجب �أن 

نت�سجع ونثق بالله، فال �سيء م�ستحيل عند �لله، مثلما ��ستخدم �لله د�ود �سغري �حلجم لحاربة 

�لعمالق فهو قادر على �أن ي�ستخدم كل �سخ�س فينا رغم �سعفاتنا ليحقق �أ�سياء عظيمة من 

خالله.

و�شيلة اي�شاح:
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اآية احلفظ الكتابية

�لو�د �لطلوبة: فلني ، كلمات �لآية على �أور�ق 5.

ق�س لوح فلني �ىل مربعات متو�سطة �حلجم، . 1

�ل�سق كلمات �لآية على �لفلني ) كل كلمة عدد2( ،. 2

ي�سوع 9:1

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

. مزمور 24:31 ْع ُقلُوبُُكْم، يَا َجِميَع �ْلُْنتَِظرِيَن �لرََّبّ ْد وَْلتَتَ�َسَجّ لتَتَ�َسَدّ

لت�سّدد ولتت�سّجع قلوبكم :�أي تقوى ومت�سك بالله وثق و�أمن �أن كل �لأ�سياء هي 

يف قب�سة يده، عندما تتكل عليه مينحك �ل�سالم و يطمئن قلبك.

يا جميع �لنتظرين �لرّب: �أي نحن  و كل موؤمن ينتظر �لرب.

كرر االآية عدّة مّرات مع االأوالد

بعد �أن تكرر �لآية عدة مر�ت مع �لأولد، �سع �لفلني على �لأر�س ب�سكل مغلق، 

على �لأولد كل و�حد بدوره �أن يفتح كلمات �لآية �لتطابقة، و ت�ستمر �للعبة 

على عدد �لأولد حتى تكتمل �لآية.

�طلب من �لأولد �أن ي�سعو� �لآية برتتيب و قولها ب�سوت مرتفع.
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�لو�د �لطلوبة: كرة بينغ بونغ ) عدد 12( - �أكو�ب بال�ستيك ) عدد 12( .

�ل�رشح : 

�ق�سم �لأولد �ىل فريقني. •

�خرت ولدين من كل فريق. •

�عط ولدين منهما 6 �أكو�ب و  •

�لولدين �لأخرين 6 كر�ت بينغ 

بونغ.

على �لولدين �حلاملني �لكر�ت  •

�أن يرمو� كل كرة على �لتو�يل 

وعلى �لولد �حلاملني �لأكو�ب �أن 

يحاولو� �لتقاط �لكر�ت بالأكو�ب

على �لأولد �حلاملني �لأكو�ب �أن  •

يزيدو� كوب و�حد يف كل مرة 

يلتقطون فيها كرة.

قم بتحديد وقت للعبة. •

لعبة
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