الهدف� :أن يدرك الولد قوة الله العظيمة وي�شعر بال�شجاعة ويطلب من الله �أن ي�ساعده
لفعل ال�صواب.
الن�ص الكتابي
خروج 14-12-3
الفكرة الرئي�س ّية :الله ي�ستخدمني لفعل �أمور عظيمة �أنا �س�أثق به.
ك ْم ،يَا َج ِمي َع ْال ُ ْنتَ ِ
ج ْع ُقلُوب ُ ُ
�ش َّد ْد وَ ْلتَتَ َ
�آية احلفظ :لتَتَ َ
ب .مزمور 24 :31
ظر َ
�ش َّ
الرَ َّ
ِين ّ

�أمناط ال ّتع ّلم واملنهاج

«فانه كما يف ج�سد واحد لنا اع�ضاء كثرية ،ولكن لي�س جميع االع�ضاء لها عمل واحد ،هكذا نحن
الكثريين :ج�سد واحد يف امل�سيح ،واع�ضاء بع�ضا لبع�ض ،كل واحد لالخر .ولكن لنا مواهب خمتلفة
بح�سب النعمة املعطاة لنا ».رومية 6 - 4 : 12
عدل تعليمه ح�سب هذه الأمناط ،يتع ّلم الأطفال .ي�ساعدك
عندما يفهم املع ّلم �أمناط ال ّتعلُّم عند الأطفال وي ُ ّ
ال ّتعليم بح�سب الأمناط على الو�صول لكل فرد و�ضعه ال ّله يف �صفّ ك.
مميزاً� .شعار  UNCFر ( )United Negro College Fundيقول� « :إ ّن �إهدار العقل �شيء
�أعطى ال ّله لكل فرد عقال ً ّ
فعالة ونهدر عقول الأطفال
فظيع ».عندنا نحن حقيقة عظيمة خم ّل�صة للحياة .هل نتجر�أ
ونقدمها بطريقة غري ّ
ّ
الّذين و�ضعهم ال ّله يف حياتنا.
وكل منط تع ّلم حقّ ه يف ّ
ّ
كل در�س من درو�س املنهاج .
منهاج «لنبني حياتهم» يحرتم ويعطي كل فرد
بح�سب نظريّة دايفد كولب ( )David A. Kolbهناك �أربعة �أمناط لل ّتع ّلم .لنلقي نظرة �رسيعة عليها:

 .1املتع ّلم املتعاون:
• •يتع ّلم من خالل الإ�ستماع وحماورة الأفكار
وح�سا�س
• •اجتماعي وودود
ّ
ال�صغرية
• •ي�ستمتع باملجموعات
ّ
تفاعلية
• •يحتاج لأ�ساليب
ّ
ال�س�ؤال الّذي ي�س�أله املتع ّلم املتعاون:
علي معرفة هذا؟
ملاذا
ّ
 .3املتع ّلم ال ّتطبيقي:
يف�ضل ال ّتع ّلم املقرتن بال ّتجربة
••
ّ

• •يحتاج �إىل تعليمات خطوة بخطوة
احلق
كيفية �إمكانية تطبيق
• •يحتاج �أن يرى
ّ
ّ
ّ
بحل امل�شاكل
• •ي�ستمتع
ال�س�ؤال الّذي ي�س�أله املتع ّلم ال ّتطبيقي:
كيف ميكن تطبيق هذا؟
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.2املتع ّلم ال ّتحليلي:
يف�ضل املحا�رضات
• •
ّ
يحب العمل وحيدا ً
• •
ّ
يف�ضل بيئة تع ّلم هادئة
• •
ّ
املو�ضوعية
• •ي�ستمتع باملناف�سة والإمتحانات
ّ
ال�س�ؤال الّذي ي�س�أله املتع ّلم ال ّتحليلي:
علي �أن �أعرف
ماذا
ّ

ديناميكي:
 .4املتع ّلم ال ّ
• •لديه ّ
اتاهات اختباريّة ،يغامر

• •ميكن �أن يكون مت�سلطا ً
• •يرغب بعمل الأمور بطريقته املتفردة اخلا�صة
• •ي�ستمتع بوجود اختيارات
الديناميكي:
ال�س�ؤال الّذي ي�س�أله املتع ّلم ّ
ماذا ميكن �أن ي�صبح هذا؟

�إعرَف منط تع ّلمك ّ
إ�ضافية للمنهاج «ما هو منطي يف ال ّتع ّلم».
ال�شخ�صي� .أكمل الورقة امللحقة يف املواد ال
ّ
(م�أخوذ من كتاب �« Marlene Le Feverأمناط ال ّتع ّلم»).
كمعلمني ،عادة ما نع ّلم بح�سب منط تع ّلمنا ّ
لنغي يف �أ�ساليبنا ح ّتى نقدر �أن
ال�شخ�صي .معرفة ما هو ،يُ�ساعدنا
ّ
كل ّ
ن�صل �إىل جميع �أمناط ال ّتع ّلم .املع ّلم احلكيم ي�ستخدم ّ
فعاالً.
الطرق ليكون تعليمه ّ
قررت ا�ستخدام �أجزاء منهِ � ،
أعط حقّ ا ً لكل عقل من عقول
قررت ا�ستخدام منهاج «لنبني حياتهم» بكامله �أو ّ
�إن ّ
الأطفال يف �صفّ ك بالإجابة على الأ�سئلة الّتي ي�س�ألها ّ
كل منط.
علي معرفة هذا؟ (املتعاون)
» »ملاذا
ّ
تريده �أن يقول�« :أنا بحاجة لهذا ،و�أنا م�ستعد لأتع ّلم».
علي �أن �أعرف؟ (ال ّتحليلي)
» »ماذا
ّ
املقد�س و�أعطه حقائق وعمق يف املعلومات .ليقول« :هناك الكثري لأتع ّلمه».
قُد الأطفال �إىل الكتاب
ّ
» »كيف ميكن تطبيق هذا؟ (ال ّتطبيقي)
�أعطه �أمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة ّ
ال�شخ�صيات .ليقول« :ما تع ّلمته اليوم ينطبق على
حياتي».
ديناميكي)
» »ماذا ميكن �أن ي�صبح هذا؟ (ال ّ
ال�صف �إىل بقية �أيّام الأ�سبوع .ليقول�« :أقدر �أن
�ساعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل ال ّتعليم من ال ّنادي �أو
ّ
�أفعل هذا و�أكرث ّ
كل يوم».

�إىل جانب كل فقرة من فقرات درو�س املنهاج،
الرموز املتع ّلقة ب�أمناط ال ّتع ّلم.
�سوف ترى ّ
الدر�س ،ت� ّأكد
قررت ا�ستخدام بع�ض �أجزاء ّ
�إن ّ
�أن تختار فقرات كافية لت�صل �إىل كل عقول
طالّبك.

املتعاون

ال ّتحليلي

ال ّتطبيقي

ديناميكي
ال ّ

احل�سية املختلفة عند ّ
منهاج «لنبني حياتهم» يحرتم �أي�ضا ً تف�ضيالت ّ
كل فرد يف كل �أمناط ال ّتع ّلم
الطرق
ّ
ح�سي خمتلف).
الأربعة( .ميكن �أن يكون عند الفرد من �أي منط تع ّلم تف�ضيل
ّ
فهم تف�ضيالت ّ
احل�سية:
الطرق
ّ
وال�صور
 )1املتع ّلم الب�رصي :يحتاج �إىل القراءة
ّ
حدث
ال�سمعي :يحتاج �إىل الإ�ستماع وال ّت ّ
 )2املتع ّلم ّ
 )3املتع ّلم ال ّلم�سي :يحتاج �إىل احلركة و ال ّلم�س
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ما هو منطي يف ال ّتع ّلم؟

�إر�شادات� :ضع رقما بجانب كل جملة .عند الإنتهاء اجمع الأرقام يف كل منط على حدة .النمط الّذي يجمع �أعلى
نقاط يكون منطك يف ال ّتع ّلم.
1 .1ال ميثلني �أبدا ً
2 .2ميثلني قليال ً
3 .3ميثلني ب�شكل متو�سط
4 .4ميثلني كثريا ً

املتعاون:

� ----------أعطي �أف�ضل عمل عندي عندما �أكون مع �أ�شخا�ص �آخرينامللونة
� ----------أحب بيئة العملّ
� ----------أحب ان �أعطي �أجوبة للأ�سئلة على طريقة املقالة �أكرث من فقط ملأ الفراغات� ----------أرى نف�سي �صديقا ً لطالّبي� ----------أ�سواء �شيء ممكن �أن يح�صل يف �صفّ ي هو عدم تناغم طالّبي معا ًّ
بال�شخ�ص ال ّلطيف
 ----------ي�صفني الآخرينال�صداقات
 ----------جزء من هويتي مرتبط بعدد �أ�صدقائي وقوة هذهّ
 -----------ثالث كلمات ت�صفني هي :ودود ،م�شارك ،معانق

ال ّتحليلي:

� ----------أعطي �أف�ضل عمل عندي عندما �أكون وحيداً ،بعد �أن �أجمع املعلومات من الكتب �أواملعلمني
� ----------أحب العمل على مكتب �أو طاولة� ----------أحب ان � ّال�صحيحة
أحل امل�سائل ب�إيجاد الأجوبة
ّ
مقدما ً للمعلومات لطالّبي
� ----------أرى نف�سيّ
� ----------أ�سواء �شيء ممكن �أن يح�صل يف �صفّ ي هو عدم تع ّلم طالّبي لأ�سا�سيات �إميانهمبال�شخ�ص الذّ كي فعالّ
ّ
 ----------ي�صفني الآخرين ----------جزء من هويتي مرتبط بر�أي الآخرين عن مدى ذكائي -----------ثالث كلمات ت�صفني هي :منطقي ،حم ّلل ،ذكي
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ال ّتطبيقي:

� ----------أعطي �أف�ضل عمل عندي عندما �أكون وحيداً ،جامعا ً املعلومات لل ّتطبيقبيدي و�أي�ضا ً بعقلي
� ----------أحب العملّ
� ----------أحب ان � ّاخلا�صة
بتفح�ص �آرائي
أحل امل�سائل
ّ
ّ
� ----------أرى نف�سي مدرّباً ،م�ساعدا ً طالّبي على تطبيق ما يجب �أن يعملكيفية عي�ش �إميانهم بطرق
� ----------أ�سواء �شيء ممكن �أن يح�صل يف �صفّ ي هو عدم تع ّلم طالّبيّ
عملية
ّ
ّ
بال�شخ�ص املجتهد� ،شخ�ص يتمحور حول ال ّنتائج
 ----------ي�صفني الآخرينفعالية �إبداعي
 ----------جزء من هويتي مرتبط مبدىّ
 -----------ثالث كلمات ت�صفني هي :ن�شيط ،واقعي ،عملي

ديناميكي:
ال ّ

ّ
وجمربا ً �أ�شياء ال يتجر�أ الكثري من
مفكرا ً ب�أفكار جديدة
� ----------أعطي �أف�ضل عمل عنديّ
الأ�شخا�ص على جتربتها
� ----------أحب ال ّلعب ب�أفكار جديدة ،م�ستنتجا ً ما الّذي �سينتج� ----------أحب ان � ّأحل امل�سائل بالإ�ستنتاجات �أو احلد�س
حمركا ً لأفكار و�آراء طالّبي
� ----------أرى نف�سيّ
� ----------أ�سو�أ �شيء ممكن �أن يح�صل يف �صفّ ي هو عدم �أخذ طالّبي ما تع ّلموه وجعل العاملمكانا ً �أف�ضل
بال�شخ�ص املبدع جدا ً
ّ
 ----------ي�صفني الآخرينبكمية الأفكار اجلديدة عندي
 ----------جزء من هويتي مرتبطّ
 -----------ثالث كلمات ت�صفني هي :ف�ضويل ،قائد ،وا�سع اخليال

بناءً على هذه القائمة �أنا �شخ�ص -----------------------------------------------------
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التحيب
ّ
�أهال» و�سهال» بكم �أ�صدقائي�،أنا �سعيد جدا» لأنني موجود معكم يف لقائنا
الثالث ،من منكم يريد �أن يذكرنا ماذا تعلمنا يف الف�صل املا�ضي؟
(ا�ستمع للأوالد) �شخ�صية جديدة يف انتظارنا اليوم لكي نتعلم من خاللها،
مميزمع �شخ�صية جديدة من
نحن قد ح�رضنا لكم برنامج
�شيق منوع و ّ
ّ
الكتاب املقد�س ،هيا بنا لنبد�أ الربنامج .

تكلمنا يف الدر�س املا�ضي عن ثالث �شخ�صيات ،من ميكنه �أن
يذكرين من هم؟ وما هو الدر�س الذي تعلَّمناه من كل واحدة
من الق�ص�ص؟
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ترنيمة
رح خربكن عن �أحلى ق�صة
�أعظم ق�صة لكل النا�س
كيف الله اجا تيخل�صنا
وهيدا اخلطة من الأ�سا�س *2
يلي خالق هيدا الكون
�ضحى اخلطة من الأ�سا�س
ّ
�أجمل �شي بهاخلربيّة
مات ليعطيك حياة �أبدية
نحنا جينا تنخربكن عن �أحل ق�صة بكل الكون
عندك رفيق ا�سمو ي�سوع  ،هو حدك وين ما تكون …
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ترنيمة

�أنا بوثق بالله
�أنا بوثق بالله
�أنا بوثق بالله

انو هو موجود
بعرف انو موجود
هوي داميا» موجود

( هو موجود) x3
حتى انا و زعالن الله داميا» موجود
واذا كنت خيفان كمان الله موجود
انت م�ش وحدك الله معك موجود
( هو موجود) x3
مثل ما عمل داوود
مت�سك انت بالله
عمول انت متل داوود

مت�سك بالله
لأن هو موجود
واتكل على الله

( الله موجود) x3
رح اتكل عالله لأنو هوي موجود
�أنا رح �أوثق بالله بعرف هو موجود
�أنا رح عي�ش لله طول ما �أنا موجود
الله موجود الله موجود هو موجود
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العليقة
ذكر االوالد بالدر�س املا�ضي لق�صة يو�سف� .سامح يو�سف اخوته وعا�شوا مع بع�ضهم يف م�رص وظل

يتكاثرون يكرثون يف م�رص و�سموا ب�شعب الله .ومات فرعون الذي كان يعرف يو�سف وتوىل فرعون �آخر.
ولكن مبرور الأيام كرث ال�شعب كثريا ً وخاف فرعون من ينقلب عليه �شعب الله لأنهم �صاروا �أكرث بكثري

من ال�شعب امل�رصي ولكن قرر فرعون ب�أن يجعل �شعب الله عبيد له يعني يجعلهم يعملون بدون

مقابل .لكن ف�شل الأمر وكانوا يكرثون وحاول فرعون بكثري من احليل للتخل�ص من ال�شعب ولكن كان
يف�شل وبيوم من الأيام كان �صبي ا�سمه مو�سى ربته بنت فرعون ولكنه من �شعب الله كرب وتربى

يف ق�رص فرعون بكل حكمة امل�رصيني .وملا كرب مو�سى كان يرى ظلم فرعون ل�شعب الله الذي هو منه.
فكان يغ�ضب �أحياناً،
بيوم من الأيام ر�أى مو�سى رجل م�رصي ي�رضب رجل من �شعب الله فقام مو�سى بقتله وخاف مو�سى
كثريا ً وهرب من �أر�ض م�رص وعا�ش بالربية و�صار يرعى غنم وبيوم من الأيام وهو يرعى الغنم يف الربية،

ظهر له مالك الرب بلهيب نار من و�سط العليقة (�شجرة من ال�شوك) وهي ترمز �إىل �شعب الله

واملذلة التي عا�شها يف م�رص ولكن العليقة ال حترتق .فذهب مو�سى لريى هذا املنظر العجيب لأن

العليقه ال حترتق ،عندما اقرتب �سمع �صوت الرب يقول له �أن يخلع حذاءه لأن هذا املكان مقد�س .
ف�أطاع مو�سى ولكن �أكمل الله حديثه مع مو�سى وقال �أنه ر�أى مزلَّة �شعبه يف م�رص و�أن الله �سوف

ينقذهم من هذا الذل ومن �أر�ض م�رص.
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ق�صة:

ال�ضربات الع�شرة
ال�رضبة الأوىل:

املواد املطلوبة :بودرة لون �أحمر،بالون  ،حبل ،وعاء �شفاف.
ال�رشح:
• •قم بتق�سيم الأوالد �إىل فريقني( �أو �أكرث) ،
• •واعط كل فريق من املواد املطلوبة� ،ضع البودرة داخل البالون ،اربط البالون
بحبل و ال�صق احلبل يف �أ�سفل الوعاء ال�شفاف.
• •املأ الوعاء باملاء.
• •قم ب�رشح ال�رضبة الأوىل.
• •اطلب من الأوالد �أخذ دبو�س وفقع البالون( ،وهنا البودرة ت�سقط وت�صبح املياه
حمراء)
ومد يدك
قال الرب ملو�سى ،قل لهرون :خذّ ع�صاك
ّ
على مياه امل�رصيني ،على �أنهار ُهم ،على �أ�سواقهم
وجمتمعاتهم لي�صريوا دماً ( .املياه كانت �صاحلة لل�رشب
 ،ا�رشب من الوعاء) يف ال�صباح التايل التقى مو�سى
وهارون بفرعون عند النهر .عندما رفع هرون ع�صاه،
حول الله املاء �إىل دم .مات ال�سمك ومل ي�ستطع �شعب
َّ
ق�سى قلبه ومل يدع ال�شعب يذهب.
م�رص �أن ي�رشب من ماء النهر.
َّ
لكن فرعون َّ
ال�رضبة الثانية:
عاد مو�سى ثاني ًة وطلب من الفرعون �أن يطلق ال�شعب،
ولكنَّه رف�ض .ف�أر�سل الله �رضبة �أُخرى� ،إذ �أ�صعد ال�ضفادع
على كل م�رص .كل بيت ،كل غرفة ،حتى �أفران الطبخ
ِّ
�صل من �أجلي �إىل الله
ملأتها ال�ضفادع .قال فرعون ملو�سى،
لريفع ال�ضفادع� ،سوف �أطلق ال�شعب ،ولكن عندما اختفت
غي الفرعون ر�أيه ومل يطلق ال�شعب.
ال�ضفادع ّ
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لعبة ال�ضفادع:
�رشح:
• •قم بتحديد نقطة االنطالق ونقطة النهاية
• •اخرت ولد من كل فريق واجعل الأوالد
يت�سابقون بالقفز مثل ال�ضفادع حتى
الو�صول اىل نقطة النهاية.

ال�رضبة الثالثة والرابعة:
عندئ ٍذ �أر�سل الله البعو�ض ليملأ كل �أرجاء م�رص ،ولكن فرعون مل يخاف الله� .أر�سل الله بعد
ذلك ،الذباب ثم �أهلك كل موا�شي امل�رصيني.
ورقة الن�شاط:
• •ا�رشح ال�رضبتني
• •وزع ورقة الن�شاط على عدد الأوالد مع �أقالم تلوين.
• •اجعلهم يلونون كل من الذباب والبعو�ض بلونني خمتلفني.

ال�رضبة اخلام�سة وال�ساد�سة
بعد ذلك �رضب النا�س بال َّدمامل املتقيحة.ووالوباء
للموا�شي ،وعانى �شعب م�رص كثريا ً ومع ذلك عاند فرعون
الله.
ال�رشح  :قم بعر�ض ال�صور من العر�ض التقدميي.

13

ال�رضبة ال�سابعة:
بعد الدمامل �أر�سل الله مطرا ً و بردا ً عظيما ً جدا ً على النا�س
وعلى ِّ
كل ع�شب يف احلقل ف�رضب الربد ُ كل �أر�ض م�رص،
ال�رشح :اطلب من الأطفال �أن ي�رضبوا ب�أيديهم على �أرجلهم
لي�صدروا �صوت املطر� .صوت ال�رضبة كان مرعبا ً �أكرث وكان
�أكرث �رضراً.
ال�رضبة الثامنة:
وبعد ذلك �أر�سل الله اجلراد ،و�أكل اجلراد
كل نبات �أخ�رض على الأر�ض.
املواد املطلوبة :نبته ( عدد  )2واحدة خ�رضاء
و�أخرى �صفراء وياب�سة.
ال�رشح� :أكل اجلراد كل �شيء و�أ�صبح كل �شيء
ياب�س.

ال�رضبة التا�سعة:
بعدها �أر�سل الله ظالما ً تاما ً ملدة ثالث �أيام ،ولكن فرعون مل
يطلق ال�شعب.
لعبة الظلمة والنور:
املواد املطلوبة :غم�ضات �أعني،لنب ،معالق.
ال�رشح:
• •ق�سم الأوالد اىل فريقني.
• •اخرت ولدين من كل فريق� (.شبه فريق بال�شعب امل�رصي وفريق ب�شعب الله)
• •ولدان يجل�سان كل منهما على كر�سي� (.أغم�ض �أعني ولد واحد منهم و قل له
�أنه ميثل ال�شعب امل�رصي).
• •الولد (�شعب الله) اترك �أعينه مفتوحني واطلب منه �أن يطعم �شعبه اللنب.
• •الولد االخر( ال�شعب امل�رصي) اغم�ض له �أعينه واطلب منه �أن يطعم رفيقه.
• •ا�رشح للأوالد �أن الله �أر�سل الظلمة فقط على ال�شعب امل�رصي.
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ال�رضبة العا�رشة:
حذَّر الرب �أنه �سوف ي�رضب �رضبة �أخرية ،عند منت�صف الليل ،كل �أبكار م�رص من
البهائم والنا�س �سوف متوت ،ما عدا �أبكار �شعب �إ�رسائيل ،البكر يعني االبن الأكرب
فقط �إذا و�ضع ال�شعب دم حمل على �أعتاب بيوتهم.
يف منت�صف الليل ،مات االبن الأكرب يف بيوت ال�شعب
امل�رصي
فت�رضع الفرعون ملو�سى ،قوموا اخرجوا ،اذهبوا اعبدوا
الرب ،قام �شعب ا�رسائيل �رسيعا ً وخرجوا من �أر�ض
م�رص.
ال�رشح :عر�ض �صورة
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لعبة

الو�صايا الع�شرة
الهدف :حفظ الو�صايا الع�رشة وتعلُّم تطبيقها.
املواد املطلوبة :فلني  -كرتون (عدد)2
�رشح وتطبيق:
قم ب�صنع �شبابيك على قطعة من الورق املقوى ثم ق�ص ولزق القطعة الأوىل على
القطعة الثانية وافتح ال�شبابيك واكتب يف داخلهم الو�صايا الع�رشة ب�شكل ع�شوائي.
ابد�أ بالقول� ،أعطى الله ع�رش و�صايا ملو�سى (قوانني) عندما كان على اجلبل ،اطلب من �أحد
قم �أنت
الأوالد �أن يقوم باختيار رقم وقراءة الو�صية وحماولة �رشحها لأ�صدقائه ،ومن ثم ّ
ب�رشحها و ثم �أغلقها.
 .1ال يكن َ
لك �آلهة �أخرى �أمامي:
ال تهتم ب�شيء �أكرث من الله ،من
قدمي الزمان كان ال�شعب يعبد الهه
كثرية ومنها ال�شم�س ،القمر..،
يعبدهم و ي�سجد لهم ،ويف الوقت
احلايل نعطي الكثري من وقتنا
للعب �أو التلفاز واالنرتنت �أكرث من
الله عندما يكون كل وقتنا لهذه
اال�شياء وال ن�ستطيع ان نتخلى عنها
فبذلك تكون العبادة لهم ،ولي�س لله
.وفيجب علينا ان نعطي وقت لله
 .2ال ت�صنع لك متثاال» منحوتا» ،وَال َ
ال�س َما ِء ِم ْن ف َْو ُق،
�صورةً َما ِمَّا ِف
َّ
وَ َما ِف الأَ ْر ِ
�ض ِم ْن حتت ،وَ َما ِف ْالَا ِء
لهن وَال َ
ِم ْن حتت الأَ ْر ِ
ج ْد
َّ
�س ُ
�ض .ال َ ت َ ْ
تعبدهن :يف قدمي الزمان كانت
تَ
َّ
النا�س ت�صنع �أو تنحت متثال من
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احلجر �أو من اخل�شب وتعبده لذلك نهى الله عن ذلك يف
وقتنا احلال اي�ضا نهانا عن �أن ن�ضع متاثيل �أو ن�ضع �صورة
لأي �شي يف ال�سماء �أو الأر�ض ون�صلي لها �أو ن�سجد له.
 .3ال َ تنطق بِا�سم الرَّب الهك ب َ ً
اطل� :أي عدم النطق با�سم
الرب (احللفان بالله) وعدم احللفان نهائيا ً الن الرب ينهي
عن ذلك .باطال ً �أي تعني من غري �سبب �أو معنى مثل ذكر
ا�سم الله عندما نتذمر �أو نغ�ضب...
ال�س ِ
قد�س ُه :الله يدعونا لكي نعمل
� .4أذكر يَو َم
بت لِتُ
َ
َّ
وجنتهد وندر�س وننجح و يف اليوم ال�سابع نرتاح كما الله
ارتاح بعد اخلليقة فهو يريدنا �أن نخ�ص�ص هذا النهار
لراحتنا وعبادته.
� .5أكرم �أباك و�أمك� :أي �أن نطيعهم لأن الله قد و�ضعم
ليعتنوا بنا وليوجهوننا اىل الطريق ال�صحيح و يجب علينا �أن نحبهم و نطيعهم كما يدعونا الله.
 .6ال َ تَقْ تُ ْل :ينهي الله عن القتل و�أي�ضا َ للقتل عدة �أنواع منها الكالم اجلارح مثل نعت �أ�صدقائنا
�أ�سماء للحيوانات� ،شتيمة بكلمات بذيئه و�أي�ضا ً تف�شيل الأ�شخا�ص من حولنا ...،
 .7ال َ تز ِن� :أي االحت�شام مبالب�سنا ،االنتباه ملا ننظر (عرب االنرتنت �أو التلفاز) وملا ن�سمع (كلمات البذيئة)..
ومبا نفكر ب�أفكار ال تر�ضي الله.
 .8ال َ ت�رسق � :أن ال ن�أخذ �شيئا ً لي�س لنا بدون �أخذ �إذن �أو
ما�سة �إليه ،من املمكن
�إعالم �صاحبه حتى لو كنا بحاجة
َّ
�أي�ضا ً �أن ن�رسق �أفكار و�إجابات �أ�صدقائنا!
 .9الَت�شهدعلى قريبك �شهادة زور� :أي ال تقول كالما ً غري
�صحيح عن موقف �شاهدته حدث �أمامك �أو تكذيب �أو
�إختالق �شيئا ً مل يحدث.
.10ال َ ت�شت ِه بيت قريبك� :أي عدم طلب �إمتالك ما ميلكه
الأخرين بقلوبنا �أو التفكري بال�سوء اليهم ،مثل (�أن �أ�شتهي
لعبة �صديقي عندما ال �أ�ستطيع �أن �أح�صل على مثلها و�أمتنى �أن ال تكون له)
عندما تنتهي من �رشح جميع الو�صايا اخرت ولد ليقوم يفتح ال�شبابيك (�أي الو�صايا) بتدرج.
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لعبة

احزر من القائد
ال�رشح :الله طلب من �صموئيل �أن يذهب و يختار ملك جديد ل�شعب �إ�رسائيل .قال ل�صموئيل �أن

امللك �سيكون �أحد �أوالد ي�سى  .عندما و�صل �صموئيل �إىل بيت ي�سى نظر �إىل جميع �أوالده ،يف البداية

كان ينظر للمظهر اخلارجي لهم ،مدى قوتهم وطولهم ..،و�أخرب الأوالد �أنهم �سيلعبون لعبة �سنجرب
�أن نعرف �أ�شياء عن بع�ضكم مبجرد النظر اليهم.

طريقة اللعب :يقف كل قائد يف زوايا

الغرفة و الأوالد جميعهم يقفون يف و�سط
الغرفة.

يقول القائد حقيقة عن �أحد القادة

وعلى الأوالد معرفة من هو القائد الذي

ترتبط هذه احلقيقة فيه .ثم يقول القائد
احلقيقة و يطلب من الأوالد �أن يرك�ضوا

�إىل الذين يعتقدون �أن هذه احلقيقة تتعلق
فيه �أو عنه ،وعندما يرك�ض الأوالد �إىل

القائد (�صاحب احلقيقة) يقوم القائد

ب�إخبار الأوالد �أن احلقيقة هي عنه �أو تتعلق

به� .إذا عرفوا الأوالد القائد ال�صحيح يح�صلون على نقطة �أو عالمة.

ثم يعودون الأوالد اىل الو�سط و تكمل اللعبة بحقائق جديدة عن القادة الآخرين.
التعليق:

يف الكثري من الأحيان نحكم على ال�شخ�ص من املظهر اخلارجي مثل �صموئيل  ،يف اللعبة كنا نختار
القائد ح�سب املظهر اخلارجي و من بع�ض االحيان ال تكون احلقيقة �صحيحة على ال�شخ�ص الذي

نختاره .عندما نحكم على الآخرين باملظهر فهذا خط�أ .هذا ما قاله الله ل�صموئيل ال حتكم باملظهر

اخلارجي  .قال الله  »:ال تنظر �إىل منظره وطول قامته لأين قامته الين قد رف�ضته النه لي�س كما ينظر

الإن�سان �إىل العينني و�أما الرب ف�إنه ينظر �إىل القلب» .الله �أخرب �صموئيل �أنه اختار داود الأ�صغر بني

�أوالد ي�سى الذي مل يجلبه ي�سى �أمام �صموئيل يف البداية .الله ال يحكم من املظهر اخلارجي و�أي�ضا»

نحن ال يجب �أن نحكم من اخلارج على �أي �أحد.
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فيديو داود

ب�إمكانك �أن جتد الفيديو يف املواد الإ�ضافية
كما �شاهدنا الفيديو كان داوود �صغري ال�سن ويرعى اخلراف وعندما �شاهد �أن جليات اجلبار يعاير �شعب
الله �أي ي�ستخف ب�إلهم وقدرته .عندما علم ذلك ت�شجع داود لأنه علم �أن الله لديه القدرة وحلماية
�شعبه وانقاذه من جليات العمالق فقرر �أن يحاربه وذهب �إىل امللك وطلب منه حماربة جليات ولكن

امللك طلب منه �أن يرتدي ثياب احلرب ولكن ب�سبب �صغر �سنه وحجمه مل ي�ستطع ولكن ذهب �إىل

جليات بقوة و�شجاعة من عند الله وحاربه وانت�رص عليه ب�سبب �شجاعته و�إميانه وثقته بالله  .كل
�شخ�ص منا يقدر �أن يكون عنده �شجاعه مثل داود من خالل ثقته بالله.
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و�سيلة اي�ضاح:

الهدف :و�ضع الثقة بالله
املواد املطلوبة� :سائل جلي  -وعاء �شفاف  -مالقط معدنية للأوراق(حجم كبري).
�رشح وتطبيق:
• •املأ الوعاء ماء.
ا�س�أل الأوالد :من يحب ال�سباحة؟ من منكم يعرف �أن ي�سبح �أو يغو�ص؟ من منكم يقدر �أن مي�شي
على املاء؟ هل يقدر هذا امللقط �أن يعوم على وجه املاء؟
• •جرب و�ضع امللقط على وجه املاء (بالطبع �سيغرق) جرِّب �أكرث من مرة.
• •افتح امللقط لي�صبح على �شكل كر�سي (�أخرج اجلزء الداخلي للملقط لكن دون �أن تك�رسه).
• •�ضع ملقط �آخر عليه وحاول �أن ت�ضعه على وجه املاء (�سوف يعوم امللقط على وجه املاء).
ثم تابع القول� ،أحيانا ً نحاول �أن نعتمد على �أنف�سنا وقدراتنا ،فنف�شل .مل يكن مو�سى يعرف �أن
ولكن الله � َّ
أكد له ب�أنَّه �سي�ساعده وب�أنه يريد �أن ي�ستخدمه،
يتكلَّم جيِّدا ً فقد كان يتلعثم بالكالم.
َّ
ف�أر�سل له هارون �أخوه ليتكلَّم بدال ً عنه .واختار مو�سى ليقف �أمام فرعون وليخرج �شعبه من �أر�ض
قوة مثل �إخوته �أو مظهر املقاتلني ولكن الله نظر �إىل قلبه
م�رص .كان داود �أي�ضا ً �صغريا ً ومل لديه َّ
واختاره ملكا ً رغم �صغر �سنِّه وا�ستخدمه فحقق انت�صارات عظيمة.
• •�ضع �سائل اجللي (�سيغرق امللقط الذي كان عائماً).
�إذا تزعزعت ثقتنا بالله �أو �شككنا �أنه معنا وي�ساعدنا يف التغلب على امل�صاعب لذلك يجب �أن
نت�شجع ونثق بالله ،فال �شيء م�ستحيل عند الله ،مثلما ا�ستخدم الله داود �صغري احلجم ملحاربة
العمالق فهو قادر على �أن ي�ستخدم كل �شخ�ص فينا رغم �ضعفاتنا ليحقق �أ�شياء عظيمة من
خالله.
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�آية احلفظ الكتابية
ي�شوع 9:1

املواد املطلوبة :فلني  ،كلمات الآية على �أوراق .5
1 .1ق�ص لوح فلني اىل مربعات متو�سطة احلجم،

2 .2ال�صق كلمات الآية على الفلني ( كل كلمة عدد، )2

د�س:
اقر�أ الآية من الكتاب املق ّ
ك ْم ،يَا َج ِمي َع ْال ُ ْنتَ ِ
ج ْع ُقلُوب ُ ُ
�ش َّد ْد وَ ْلتَتَ َ
لتَتَ َ
ب .مزمور 24:31
ظر َ
�ش َّ
الرَ َّ
ِين ّ
ولتت�شجع قلوبكم �:أي تقوى ومت�سك بالله وثق و�أمن �أن كل الأ�شياء هي
لت�شدد
ّ
ّ
يف قب�ضة يده ،عندما تتكل عليه مينحك ال�سالم و يطمئن قلبك.
الرب� :أي نحن و كل م�ؤمن ينتظر الرب.
يا جميع املنتظرين
ّ
كرر الآية عد ّة م ّرات مع الأوالد

بعد �أن تكرر الآية عدة مرات مع الأوالد� ،ضع الفلني على الأر�ض ب�شكل مغلق،

على الأوالد كل واحد بدوره �أن يفتح كلمات الآية املتطابقة ،و ت�ستمر اللعبة
على عدد الأوالد حتى تكتمل الآية.

اطلب من الأوالد �أن ي�ضعوا الآية برتتيب و قولها ب�صوت مرتفع.
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لعبة
املواد املطلوبة :كرة بينغ بونغ ( عدد � - )12أكواب بال�ستيك ( عدد . )12
ال�رشح :

• •اق�سم الأوالد اىل فريقني.
• •اخرت ولدين من كل فريق.

• •اعط ولدين منهما � 6أكواب و
الولدين الأخرين  6كرات بينغ

بونغ.

• •على الولدين احلاملني الكرات

�أن يرموا كل كرة على التوايل

وعلى االوالد احلاملني الأكواب �أن

يحاولوا التقاط الكرات بالأكواب

• •على الأوالد احلاملني الأكواب �أن
يزيدوا كوب واحد يف كل مرة
يلتقطون فيها كرة.

• •قم بتحديد وقت للعبة.
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