
منهج مدرسة األحد



الدرس ١٥

بشارة يوسف ومريم
النص الكتابي: متى النص الكتابي: متى ١١: : ١٨١٨ -  - ٢٤٢٤       لوقا        لوقا ١١: : ٢٦٢٦ -  - ٣٨٣٨

الفكرة الرئيسية: الفكرة الرئيسية:  إدراك األوالد أنَّ يسوع المسيح هو ابن 
ق لمالقاة  هللا المزمع أن يأتي إلى أرضنا، ودفعهم للتشوَّ
يسوع المسيح، والتصميم بتنمية عالقته باهلل من خالل 

الخلوة اليوميَّة.

منهج لمدرسة األحد



 الديكورالديكور
١- اطبع الصورالموجودة في قسم “المواد اإلضافّية”،

والتي توجد عّينة منها أدناه.

٢- علّق الصور في صفِّك.



١- ترحيب

٢- الصالة

٣- ترنيمة: “ إجا عيد الميالد”

٤- ترنيمة: “ ياّل ياّل ”

٥- ترنيمة: “ مين هوِّ ملك السما”

٦- ترنيمة: “ ُحبَّك ِبيَحيَّر”

٧- لعبة: أكل الحلوى

٨- القّصة: بشارة المالك

٩- علوم: عالقتنا مع هللا

١٠- آية الحفظ: متى ١: ٢٣

١١- أشغال يدويَّة

١٢- ورقة النشاط 

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٨

٨

١٠

١١

٦

إرشادات:إرشادات:
قراءة ما هو مكتوب بالكاملقراءة ما هو مكتوب بالكامل

الفقرات األساسية الفقرات األساسية 

تطبيق ما هو مكتوبتطبيق ما هو مكتوب

البرنامجالبرنامج
الدرسالدرس١٥١٥: بشارة يوسف ومريم: بشارة يوسف ومريم



|  الدرس ١٥:  بشارة يوسف ومريم | 

ا لرؤيتكم اليوم، كيف حالكم؟ )اسمع اإلجابات()اسمع اإلجابات(.        مرحًبا أصدقائي، أنا سعيد/ة جّدً
رس الماضي؟ ماذا تعلّمناه منها لحياتنا؟ )اسمع اإلجابات(.)اسمع اإلجابات(.  ر قّصتنا في الدَّ من منكم يتذكَّ

اليوم أيًضا سنقضي وقًتا ممتًعا مع بعضنا البعض، ولكن في البداية دعونا نصلي.

تحتاج بذور الزرع، لَتنمو وتصير نباتات جميلة ومثمرة، إلى الكثير من المواد، ومنها: 
التربة، والماء، والشمس، والهواء. إنَّ بعض النباتات تنمو في الصيف وبعضها ينمو 

في الشتاء. 

عندما ينمو النبات أو الشجر في ظروف جيِّدة يصبح النبات قوّيًا وجّيًدا وينتج أثماًرا 
ًدا كّل ما كان أقوى. فال يتأثر عند  جيِّدة. وكلَّما كان جذر النبات متمسًكا بالتربة جيِّ

هبوب الّرياح.

ك بها، عند  وهكذا نحن أيًضا، عندما ننمو في كلمة هللا ونتمسَّ
مواجهتنا الّظروف الّصعبة والمشاكل، باتطاعتنا مواجهتها 
باالتِّكال على هللا. دعونا ُنصلّي ونطلب من هللا أن يعطينا 

ك بكلمته. ة لنتمسَّ الحكمة والقوَّ

“يا رب يسوع، أشكرك ألنَّك أٌب صالٌح. وأشكرك ألنَّك أنت معنا وتحفظنا. يا رب، أطلب منك
يات الحياة. باسم يسوع، أمين.” ك بكلمتك ونواجه تحدِّ  أن تعلِّمنا أكثر عنك لكي نتمسَّ

  ١١- ترحيب- ترحيب

١

٢٢- الصالة- الصالة
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٣٣- ترنيمة- ترنيمة
إجا عيد الميالد

- ١ -                             
إجا عيد الميالد                        رح تفرح كل البالد

يسوع من السما                        إجا لكل الوالد
نحنا مبسوطين                         ودايما فرحانين

منعيد عيدك يا يسوع                   وحبك متذكرين

- القرار -
دقوا جراس جراس العيد             هيدا عيد يسوع

إجا ليخلص كل الناس                 ويمسح كل الدموع
             الزعل أو الحزن صار ممنوع

- ٢ -                           
أنا بهيدا العيد                         قلبي صار جديد

رح خبر كل الناس                  هالخبر السعيد
إجا يسوع ع األرض                من زمان بعيد

حتى يخلصك )اسم الولد (          وتصير إنسان جديد
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- ٣ -                            
أنا بهيدا العيد                        رح أعمل شي جديد

رح عيش متل يسوع                وغني هالنشيد
إجا يسوع َع األرض من زمان بعيد حتى يشيل كل

الحزن ويخلي الفرحة تزيد 

٤٤- ترنيمة- ترنيمة
ياّل ياّل

ياّل ياّل يا أوالد                       سمعوني بوضوح
)هيدا أحلى عيد بالكون             ألنُّه عيد يسوع(×٢

إجوا المجوس لعند يسوع           من محل بعيد
لحتَّى يقدموا هدايا                  ويسجدوا بخشوع

           إجا ماليكة كتار كتير وظهروا للرعاة

المّجد هلل في األعالي               وعلى األرض السالم
ياّل كلنا بصوت عالي              منقولُّه ليسوع

ي حبَّك يا يسوع                 طول ما أنا موجود بدِّ
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ما مين هوِّ َملِك األرض )مين هوِّ َملِك السَّ
مين هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي

ي س و ع …... يسوع
هوِّ َملِك الملوك

هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي(٢

ما يسوع َملِك األرض )يسوع َملِك السَّ
يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي

ي س و ع …… يسوع
هوِّ َملِك الملوك

يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي(٢

ما مين هوِّ َملِك السَّ

دقيقتان٥٥- ترنيمة- ترنيمة
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حبَُّك بيحير
جيت طفل صغيَّر
أحضان بتشيلك
وهدايا تجيلك...

زينا
تعال نّظف قلبي واسكن فيه

ويكون ميالدك يارب فيه حبك
حبك بيحير

جيت طفل صغير
أحضان بتشيلك
وهدايا تجيلك...

زينا
تعال نظف قلبى واسكن فيه

ويكون ميالدك يارب فيه حبك

ُحبَّك ِبيَحيَّر
٦٦- ترنيمة- ترنيمة
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مة مةالمقدِّ المقدِّ
كان هناك فتاة اسمها مريم مخطوبة لرجل اسمه يوسف.

ظهور المالك لمريمظهور المالك لمريم
وفي أحد األيام َظَهَر المالك جبرائيل لمريم في منزلها وألقى 

التحيَّة عليها. وقال لها: “السالم لك يا مريم المملوءة نعمة، 

الرب معك، مباركة أنِت في النساء.”

فلما رأت مريم المالك اضطربت وخافت كثيًرا.

ة ة- قصَّ ٨٨- قصَّ
بشارة المالك

 النص الكتابي:  النص الكتابي:  لوقا ١: ٢٦ - ٣٨.

٦

٧٧- لعبة: أكل الحلوى- لعبة: أكل الحلوى
المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: حبل، حلوى أو كعكة.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

الً هو الفائز. على كلٍّ منهم أن يأكل الحلوى بسرعة، الشخص الذي ينتهي أوَّ
يمكنك تكرار اللعبة بحسب الوقت المتاح.

مالحظة: مالحظة: تشغيل موسيقى أو ترنيمة في أثناء اللعبة.

اربط الحبل من طرف إلى آخر 
على مسافة ال تعلو عن األرض 

٣٠ سم.

اربط الحلوى بالحبل )قطعة لكل 
فريق(.

١٢٣
اختر شخًصا من كلِّ فريق ليستلقي 
على األرض ورأسه تحت قطعة 

الحلوى. 
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حوار بين مريم والمالكحوار بين مريم والمالك
ينه يسوع، فقال لها المالك: “ال تخافي يا مريم فقد نلِت نعمة من هللا، ها أنت ستحبلين وتلدين ابًنا وُتسمِّ

                   هذا سيكون عظيًما وابن هللا العليِّ ُيدعى.”

ج؟” فقالت مريم للمالك: “كيف يكون هذا وأنا لم أتزوَّ

ة العلي تظلِّلِك ولذلك يكون الطفل الذي ستلِدينه ابن هللا. أجابها المالك: “الروح القدس يحلُّ عليِك وقوَّ

                 واعلمي أن أليصابات قريبتك هي أيًضا ُحبلى بابن في شيخوختها، ألنَّه ليس شيء غير

                  ممكن عند هللا.”

فقالت مريم: “هوذا أنا خادمة الرب، وسأفعل كل ما يطلبه مني.”

ظهور المالك ليوسفظهور المالك ليوسف
له: وقال  يوسف  لخطيبها  حلم  في  الرب   كذلك ظهر مالك 

“ال تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، ألنَّ مريم حامل من الروح 

ملًكا  يكون  هذا  ويسوع  يسوع!  وتسّميه  ابًنا  وستلد  القدس، 

ا ويخلِّص شعبه من خطاياهم.” فاستيقظ يوسف من  عظيًما جّدً

نومه، وذهب وأخذ مريم زوجة له.

النهايةالنهاية
هكذا بشَّر المالك كالًّ من مريم ويوسف عن مجيء المخلَّص. 

المسيح هو ابن هللا المتجّسد، أتى إلى العالم ليخلِّصنا من الخطيَّة. فهل أنت مستعد لمالقاة يسوع؟؟

هل تريد أن تتّخذ قراًرا اليوم بأن تنّمي عالقتك به؟ دعونا نصلي.

صالة: “يا رب يسوع أشكرك ألنك اخترت أن تأِتي إلى األرض لتخلِّصِني من الخطيَّة. ساعدني كي أقترب صالة: “يا رب يسوع أشكرك ألنك اخترت أن تأِتي إلى األرض لتخلِّصِني من الخطيَّة. ساعدني كي أقترب 

ف إليك أكثر من خالل كلمتك. باسم يسوع. أمين.” ف إليك أكثر من خالل كلمتك. باسم يسوع. أمين.”منك وأتعرَّ منك وأتعرَّ

٧
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١٠١٠- آية الحفظ- آية الحفظ

٩٩- علوم:عالقتنا باهلل- علوم:عالقتنا باهلل

“هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا ويدعون اسمه 
 عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا”.

 )متى ٢٣:١(

المواد المطلوبة:المواد المطلوبة:  مغناطيس إيجابي عدد ٢- مغناطيس سلبي عدد ٢- رّف خشب.

طريقة التَّقديمطريقة التَّقديم
 في البدء خلق هللا آدم. خلقه على صورته ومثاله. وكانت عالقة اإلنسان باهلل قويَّة، إذ كان آدم قريًبا من

بالسلبي اإليجابي  أو  اإليجابي  بالمغناطيس  السلبي  المغناطيس  كعالقة  ويشعر…(  ويعمل،  )يفكِّر،  هللا 

  )قم بتقريب المغناطيسين بعضهما باتِّجاه بعض ليلتصقا مًعا(. هكذا خلق هللّا اإلنسان بدون خطيَّة ليكون

في عالقة معه وال يفصل بينهما شيء.

 ولكنَّ اإلنسان عصى كلمة هللا وانفصل عن هللا، كما عالقة المغناطيس السلبي مع السلبي أو اإليجابي مع

ب المغناطيسين بعضهما باتِّجاه بعضهم البعض ليبتعد السلبي عن السلبي أو اإليجابي عن  اإليجابي )قرِّ

 اإليجابي(.

اشرح أّن نتيجة الخطيَّة هي السقوط والموت واالبتعاد عن هللا.

 فبسبب الخطيَّة انفصل اإلنسان عن هللا. لذلك كان ال بدَّ أن ُيرسل هللا ابنه يسوع إلى العالم، ليدفع ثمن

خطايانا وُيعيد عالقته بنا.
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ساقرأ اآلية من الكتاب المقدَّس اقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
    شّجع األوالد على إحضار كتبهم المقّدسة الخاّصة بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت عاٍل وأسلوب واضح.

م اآلية  م اآلية قدِّ قدِّ
اطرح األسئلة التالية على األوالد واسمع اإلجابات: اطرح األسئلة التالية على األوالد واسمع اإلجابات: 

ًة خّطة أثناء اللعب ونجحت ثمَّ ربح؟ من منكم وضع مرَّ

ة وفشلت؟ ًة خطَّ من منكم وضع مرَّ

لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية
دوا اآلية بسرعة: اطلب من األطفال الذين لديهم الشروط أدناه أن يقفوا ويردِّ

المرتدين ثياًبا باللون األخضر.المرتدين ثياًبا باللون األخضر.

الذين أعمارهم بين ٧ و٨ سنوات.الذين أعمارهم بين ٧ و٨ سنوات.

الذين يضعون نظارات على عيونهم.الذين يضعون نظارات على عيونهم.

مالحظة: اختر األمور التي تعرفها عن األوالد.مالحظة: اختر األمور التي تعرفها عن األوالد.

اشرح وطبِّقاشرح وطبِّق

هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا:هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا: أي أنَّ مريم العذراء غير متزّوجة، ولكنها ستحبل وتلد صبّيًا.

ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا:ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا: أّي أّن معنى اسم هذا الصبي هو هللا معنا.

س وتحديًدا في سفر إشعياء. فالمالك حاول  هذه اآلية موجودة أيًضا في العهد القديم في الكتاب المقدَّ

ة هللا الموضوعة منذ القديم للخالص، وبأن هذا الصبي سيخلِّص شعبه من الخطيَّة،  تذكير يوسف بخطَّ

ليحيي عالقته بهم.

ك  ا. ونحن أيًضا علينا أن نتمسَّ أتعرف أنَّك أنت وأنا من شعب هللا! واسترجاع العالقة به شيء ثمين جّدً

بهذه العالقة ونجعلها تنمو وتكبر.

ة مّرات مع األوالد. ر اآلية عدَّ ة مّرات مع األوالد.كرِّ ر اآلية عدَّ كرِّ

٩
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١١١١- أشغال يدويَّة- أشغال يدويَّة
المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: أقالم تلوين سوداء، طبق إيفا برتقالي، طبق إيفا أبيض، شريط 

نة صغيرة، مقص، الصق سائل. ن، عيون بالستيكّية للزينة، أزرار ملوَّ ملوَّ

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

قّص طبق اإليفا األبيض مسبًقا على شكل رجل الثلج.

قّص طبق اإليفا البرتقالي مسبًقا على شكل أنف )مثلث(.

 إذا لم تتوفَّر لك عيون جاهزة أو إذا كان األمر صعًبا، يمكن قّص ورقة مقّواة بيضاء

 على شكل دوائر صغيرة وقّص كرتون أسود على شكل دوائر أصغر والصق الدائرة

  السوداء فوق الدائرة البيضاء، فتحصل على المطلوب.

 لصق األعين.

   لصق األنف.

ربط الّشريط حول رقبة رجل الثلج ليصبح على شكل وشاح.

 لصق ٣ أزرار على جسم رجل الثلج.

 وضع نقاًطا سوداء صغيرة على أطراف شكل رجل الّثلج.
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١٢١٢- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

١١
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اكتب ماذا حدث مع مريم ويوسف؟اكتب ماذا حدث مع مريم ويوسف؟

ضع صورة لك داخل اإلطار وتذّكر دائًما أّنك مميَّز، وأنَّ هللا يريد أن يكون على عالقة بك!!ضع صورة لك داخل اإلطار وتذّكر دائًما أّنك مميَّز، وأنَّ هللا يريد أن يكون على عالقة بك!!

ر اآلية: متى ١: ٣٢ ر اآلية: متى ١: ٣٢تذكَّ تذكَّ
“هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا.”“هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا.”

اإلسم:
التاريخ:



|  الدرس ١٥:  بشارة يوسف ومريم |  | الدرس ١٥ : بشارة يوسف ومريم | 

 اسئلة حول القصة: اسئلة حول القصة:
ماذا قال المالك لمريم ؟ وماذا جاوبته؟

من رأى يوسف في الحلم؟

 من سيكون طفل مريم؟

        لدى هللّا خّطة عظيمة لمريم وليوسف!لدى هللّا خّطة عظيمة لمريم وليوسف!

ة عظيمة لحياتي! وأنا سأتبعها! ة عظيمة لحياتي! وأنا سأتبعها!لدى هللا خطَّ لدى هللا خطَّ


