
الّنص الكتايب: مّتى 2: 12-1

اهلدف: أن ميّيز الولد أن يسوع هو امللك ويرغب أن يسّلم امُللك يف حياته له ويقّدم مواهبه هلذا امللك.

الفكرة الرئيسّية: يسوع ملكي سأقدم له كل ما عندي

آية احلفظ: أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشرًيا، ِإهًلا 
اَلِم. اشعياء 9:٦. َقِديًرا، َأًبا َأَبِديًّا، َرِئيَس السَّ

الدرس اخلامس

الُملك
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»فانه كما يف جسد واحد لنا اعضاء كثرية، ولكن ليس مجيع االعضاء هلا عمل واحد، هكذا حنن 
الكثريين: جسد واحد يف املسيح، واعضاء بعضا لبعض، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

حبسب النعمة املعطاة لنا.« رومية 12 : 4 - 6

عندما يفهم املعّلم أمناط الّتعلُّم عند األطفال وُيعّدل تعليمه حسب هذه األمناط، يتعّلم األطفال. يساعدك الّتعليم 
حبسب األمناط على الوصول لكل فرد وضعه الّل يف صّفك.

أعطى الّل لكل فرد عقاًل ممّيزًا. شعار UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » إّن إهدار العقل شيء 
فظيع.« عندنا حنن حقيقة عظيمة خمّلصة للحياة. هل نتجرأ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول األطفال اّلذين 

وضعهم الّل يف حياتنا. 

منهاج »لنبين حياتهم« حيرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل درس من دروس املنهاج .

حبسب نظرّية دايفد كولب )David A. Kolb( هناك أربعة أمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة سريعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 
يتعّلم من خالل اإلستماع وحماورة األفكار 	
اجتماعي وودود وحّساس 	
يستمتع باملجموعات الّصغرية 	
حيتاج ألساليب تفاعلّية 	

السؤال اّلذي يسأله املتعّلم املتعاون: 
ملاذا علّي معرفة هذا؟

3. املتعّلم الّتطبيقي: 
يفّضل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة 	
حيتاج إىل تعليمات خطوة خبطوة 	
حيتاج أن يرى كيفّية إمكانية تطبيق احلّق 	
يستمتع حبّل املشاكل  	

السؤال اّلذي يسأله املتعّلم الّتطبيقي: 
كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 
يفّضل املحاضرات 	
حيّب العمل وحيدًا 	
يفّضل بيئة تعّلم هادئة 	
يستمتع باملنافسة واإلمتحانات املوضوعّية 	

السؤال اّلذي يسأله املتعّلم الّتحليلي: 
ماذا علّي أن أعرف

4. املتعّلم الّديناميكي: 
لديه اّتجاهات اختبارّية، يغامر 	
ميكن أن يكون متسلطًا 	
يرغب بعمل األمور بطريقته املتفردة اخلاصة 	
يستمتع بوجود اختيارات 	

السؤال اّلذي يسأله املتعّلم الّديناميكي: 
ماذا ميكن أن يصبح هذا؟

أنماط الّتعّلم والمنهاج
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إعَرف منط تعّلمك الّشخصي. أكمل الورقة امللحقة يف املواد اإلضافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 
)مأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »أمناط الّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم حبسب منط تعّلمنا الّشخصي. معرفة ما هو، ُيساعدنا لنغّير يف أساليبنا حّتى نقدر أن نصل إىل 
مجيع أمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم يستخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعااًل. 

إن قّررت استخدام منهاج »لنبين حياتهم« بكامله أو قّررت استخدام أجزاء منه، أعِط حّقًا لكل عقل من عقول 
األطفال يف صّفك باإلجابة على األسئلة اّليت يسأهلا كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون(
تريده أن يقول: »أنا حباجة هلذا، وأنا مستعد ألتعّلم.«

 ماذا علّي أن أعرف؟ )الّتحليلي(
ُقد األطفال إىل الكتاب املقّدس وأعطه حقائق وعمق يف املعلومات. ليقول: »هناك الكثري ألتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي(
أعطه أمثلة وتطبيقات مرتبطة حبياته وليس فقط حبياة الّشخصيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على حيايت.«

 ماذا ميكن أن يصبح هذا؟ )الّديناميكي(
ساعده إلبتكار طرقّا جديدة وخاّلقة لينقل الّتعليم من الّنادي أو الّصف إىل بقية أّيام األسبوع. ليقول: »أقدر أن أفعل هذا 

وأكثر كّل يوم.«

إىل جانب كل فقرة من فقرات دروس املنهاج، 
سوف ترى الّرموز املتعّلقة بأمناط الّتعّلم.

إن قّررت استخدام بعض أجزاء الّدرس، تأّكد 
أن ختتار فقرات كافية لتصل إىل كل عقول 

طاّلبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبين حياتهم« حيرتم أيضًا تفضيالت الّطرق احلسّية املختلفة عند كّل فرد يف كل أمناط الّتعّلم 
األربعة. )ميكن أن يكون عند الفرد من أي منط تعّلم تفضيل حّسي خمتلف.(

فهم تفضيالت الّطرق احلسّية: 
1( املتعّلم البصري: حيتاج إىل القراءة والّصور

2( املتعّلم الّسمعي: حيتاج إىل اإلستماع والّتحّدث
3( املتعّلم الّلمسي:  حيتاج إىل احلركة و الّلمس
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الّصفحة:  املحتويات:                                                                        

الديكور 
املواد املطلوبة: تيجان، خريطة، كرسي ملك، هدايا.

برنامج مقرتح             
الّترحيب:               

متثيلّية قصرية: )نغّني للملك(                
املواد املطلوبة: سفور وبشور شخصيات دمى.  

الرتانيم:              
املواد املطلوبة: عارض صور ضوئي، الب توب، مكّبر صوت                

الّصالة                  
القّصة )امُللك(              

ألعاب:                
كشف كلمات امليالد، جّهز حالك حبالك.

املواد املطلوبة: مرفقة مع كل لعبة
اخلدعة 

املواد املطلوبة: كيس اخلدع - تاج مرسوم على كرتونة مثل التاج الذي يف الصورة
                  أوراق صغرية ملّونة - أقالم على عدد األوالد 

آ ية احلفظ: )اشعياء 9: ٦(                      
املواد املطلوبة: الكتاب املقدس، حاسوب، عارض ضوئي, شاشة، وسيلة إيضاح اآلية على الّشاشة.  

                           كرات لتزيني الّشجرة، شجرتني، علبتني الصق. 
أشغال 

املواد املطلوبة: صحون بالستيكّية، أقالم تلوين خشب أو ألوان مائية، مقصات، ريش أصفر اللون
                  أو ورق أصفر ممّزق، أوراق مقّواة )كراتني( ملونة: أزرق، أبيض، أصفر

وسيلة اإليضاح : )الكل له بالكامل(
          املواد املطلوبة: صحن متوسط احلجم، أي نوع حلوى )شوكوالته، سكاكر،...(

لعبة وأسئلة املراجعة:                   
املواد املطلوبة: كبايات كرتون لون أبيض )عدد ٨(.  

نشاط املتابعة:                  
املواد املطلوبة: اخرت الّنشاط املناسب لعمر أطفالك.        
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الرتحيب )٥ دقائق(

متثيلّية قصرية )٨ دقائق(

ترانيم )١٥ دقيقة(

قّصة )١٢ دقيقة(

لعبتان )٢٥ دقيقة(

الّصالة )٣ دقائق(

آية احلفظ )١٠ دقائق(

وسيلة إيضاح )٣ دقائق(

مراجعة )١٠ دقائق(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقترح
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اليوم قد حّضرنا لكم أشياء مميزة وممتعة. من منكم يتذّكر قّصتنا يف الّدرس املاضي؟  

من أجل َمن ُوِلد املخّلص؟

أخربوين من منكم قام بعمل ما إلسعاد أمه أو أبيه مثاًل أو أحد من أصدقائه؟ 

واآلن سوف نقضي أوقات مجيلة وممتعة.

مرحبا أنا سعيد/ة جدًا ألنين 
معكم مع أمجل اوالد!!  إمسي 

. _____

الّترحيب

بإمكانك استخدام بطاقات األمساء املرفقة يف املواد اإلضافّية. اطبعها واكتب عليها أمساء 
األوالد عند دخوهلم وعلّقها على صدرهم، سيساعدك على التواصل اجلّيد معهم، حتّدث معهم 
عند دخوهلم عن أحواهلم وأخبارهم، هذا سيبين عالقة بينكم. كما ستساعدك يف تذكر أمسائهم 

وحفظها ومناداتهم بها.

٦



 
 شخصيات: سفور وبشور شخصيات دم

)موسيقى( )يظهر سفور وهو يغين بصوت شنيع( 
سفور: )يغين ُأغنية بنشاز( أنا إمسي سفور،أحب أن أكون مشهورًا، أوه نعم
 بشور: )يظهر بشور وهو يضع يده على أذنيه ويقول( سفور سفور!! )ولكن

)سفور ال يسمعه. يكمل الغناء والتنشيز
)مث َينكزه بّشور(

 !سفور: ماذا بك يا بشور؟ لقد أخفتين
 .بشور: لقد ندهت لك كثريًا وَأنت مندمج

 سفور: نعم نعم. أنا فرٌح جدًا. سوف أصبح مطربًا مثل املطرب املشهور
 »»دردور الفرفور

بشور : دردور الفرفور؟؟؟
 سفور : نعم يا بشور. إنه مطرب مشهور. وأنا سوف ُأصبح مثله وأغين

 .أغانيه
 )بشور : )ال يتكلم متفاجئًا
 )سفور : )يبدأ يغين نشاز

 بشور : )يغضب( أسكت يا سفور أرجوك
 .»سفور : ماذا؟ أنت تغار مين ألين أغين ألعظم مغين »دردور الفرفور

 .بشور : ال أغار منك. أنت خمطيء
)سفور : نعم، ال حتبين. ال أحد حيبين. )يبكي بشكل مضحك

 .بشور : ال يا سفور، أنا أحبك كثريًا
 .سفور : لو أنك حتبين لكنت شجعتين. لكن ال أحد حيبين

 .بشور : أنت خمطئ هناك ملك حيبك
 سفور : )متفاجئ و بسخرية( ملك ؟؟؟

 .بشور : نعم، ملك حيبك كثريًا ويريدك أن تغين له
 .سفور : )يفرح كثريًا( أنت متأّكد يا بشور؟؟ من هو؟ هل هو مشهور مثل دردور الفرفور

 .بشور : هو مشهور أكثر بعد

تمثيلية
نغّني للملك
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سفور : ال أصدق عيناي! ال أصدق أذناي! وال أنفي! آه يا بشور. لكن أين هو؟؟ أريد أن 
أتعّرف عليه. 

بشور : إنه قريب منك جدًا!! 
سفور : )يبحث حوله( أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ 

بشور : يف كل مكان 
سفور : أنت متازحين يا بشور. أين هو امللك؟ 

بشور : يف كل مكان 
سفور )متفاجئ( 

بشور: بقليب! بقلبك! 
سفور : بقليب هناك ملك!؟ 

بشور : نعم يا سفور، هو امللك الوحيد املستحق أن تغين له. إّنه يسوع املسيح ملك 
امللوك. 

سفور : لكن كيف يقدر أن يسمعين وهو حمبوس يف قليب؟!
بشور : فقط أغمض عينيك وغّني هذه األغنية .......)ترنيمة حسب اختيارك(

سفور : )يعيد من بعده( ... نعم يا بشور، لقد شعرت بسالم. نعم، يسوع هو ملكي، سأقّدم 
له كّل ما عندي. 

بشور : )يفرح كثريًا( نعم! سوف نغّني سوّيًة للملك يسوع. 
سفور وبشور : )يغنون سويًا( 

٨



ترنيمة
مسعوين بوضوح يال يال يا أوالد     

ألنو عيد يسوع(×۲ )هيدأ أحلى عيد بالكون            
من حمل بعيد  إجوا املجوس لعند يسوع    

ويسجدوا خبشوع حلىت يقدموا هدايا       

اجا ماليكة كتار كتري وظهروا للرعاة

املجد لل يف األعايل                           وعلى األرض السالم 
يال كنا بصوت عايل                           منقلو ليسوع 

بدي حبك يا يسوع                            طول ما أنا موجود

يال يال يا أوالد                                  
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صالة
من منكم يتذّكر ما كانت خّطتنا للصالة؟ )امسع إلجابات األوالد(

صحيح. أواًل نبدأ صالتنا بشكٍر لل على كل شيء، مّث ثانيًا نعتذر لل على خطايانا ونقول له أنا آسف، 
مّث ثالثًا نصّلي ألجل اآلخرين. 

رابعًا: 

واآلن وصلنا إىل رابع خطوة، وهي األخرية يف 
خّطتنا. 

أيضًا يف صلواتنا جيب أن نصّلي ألجل أنفسنا. نصّلي 
من أجل محايتنا، مدرستنا، دروسنا، ………..

نصّلي أيضًا حىت تكرب حمبتنا لل. وحىت نستطيع 
أن نطيع كالمه دائمًا. 

هناك الكثري من األشياء اّليت نقدر أن نصّليها من 
أجل نفوسنا. 

إذًا، دعونا نراجع خّطتنا معًا:
نشكر الّرب. 1
نعتذر على اخلطايا اّليت فعلناها. 2
نصّلي ألجل اآلخرين. 3
نصّلي من أجل نفوسنا. 4

لنغمض أعيننا اآلن ونصّلي معًا. ُقد األوالد يف صالة قصرية. 

1٠



استخدم الفكرة الّتالية لكي يأخذها األوالد معهم حّتى تساعدهم على 
ممارسة خّطة الّصالة:

اإلرشادات: 
انسخ الفقاعات على عدد األوالد. بإمكانهم قّصها ومجعها بواسطة حلقة أو شريط حبسب ترتيبها 

الّصحيح. أو ميكنك توزيعها كما هي وساعد األوالد على قّصها ومجعها.  
 

اطلب من األوالد كتابة أو رسم الغرض الذي يريدون الّصالة ألجله. 
بإمكانهم تلوين الّرمسة.
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عنوان القّصة: امُللك
الّنص الكتايب: مّتى 2: 12-1 

اهلدف: أن ميّيز الولد أن يسوع هو امللك ويرغب أن يسّلم امُللك يف حياته له ويقّدم مواهبه 
هلذا امللك.

الفكرة الرئيسية: يسوع ملكي سأقدم له كل ما عندي.

نقاط القصة:

والدة يسوع يف بيت حلم يف أيام هريودس امللك    ) 2 :1(. 1
جاء املجوس من املشرق إىل أورشليم سائلني عن املولود ملك اليهود  ليسجدوا له ألنهم . 2

كانوا قد رأوا جنمه يف املشرق.   )2 : 1 -2(
ملا علم هريودس امللك عن والدة يسوع امللك اضطرب هو ومجيع سكان أورشليم معه.   )2 . 3

)3:
مجع هريودس كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسأهلم أين يولد املسيح. فقالوا له يف بيت . 4

حلم اليهودية.  )2 : 4(
دعا هريودس املجوس سّرًا وسأهلم عن النجم الذي ظهر. وسأهلم أن يذهبوا إىل بيت حلم . 5

وُيفتشوا عن مكان يسوع.   )2 :٦(
سار املجوس خلف الّنجم الذي ظهر هلم. ووقف النجم فوق حيث كان الصيب يسوع. وفرحوا . ٦

كثريًا بالنجم الذي ظهر.    )2 :9-1٠(
أتى املجوس إىل البيت الذي كان فيه الصيب يسوع مع مرمي أمه.   )2 :11(. 7
خّر املجوس وسجدوا له، وفتحوا كنوزهم وقّدموا له هدايا، ذهبًا ولبانًا ومّرًا.    )2 :11(. ٨
أوحي للمجوس يف حلٍم أال يرجعوا إىل هريودس امللك و انصرفوا يف طريق أخرى إىل كورتهم.  . 9

)12: 2(

القّصة
امُللك
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ماذا تفعل إذا أتى إىل بيتك ملك؟ ماذا حتّضر له؟ ماذا تقّدم 
له؟  )امسع أجوبة من األوالد(

كما مسعنا يف الدروس السابقة، أن يسوع  ُوِلد يف املذود يف 
شتاء قارص الربد من أجلي ومن أجلك.ومسعنا  أيضًا أّن 

الّرعاة أتوا من أجل أن يسّبحوا ويفرحوا معه. 
اليوم سأخربكم عن أشخاٍص أيضًا كانوا يفتشون على يسوع 
وهم من منطقة بعيدة. هؤالء األشخاص كان يطلق عليهم 

اسم املجوس. واملجوس هم أشخاص يدرسون علم النجوم. 
البعض من هؤالء املجوس كانوا رجااًل أغنياء وبعضهم كانوا ملوكًا من الّشرق. 

يف يوم من األّيام رأى هؤالء املجوس جنمًا ممّيزًا يف الّسماء! ماذا يعين 
أن يوجد هذا الّنجم املمّيز يف السماء؟؟

 هذا يعين أّنه ُوِلد ملٌك جديٌد! ومبا أّنهم كانوا يدرسون الّنجوم، عرفوا 
أّن هذا امللك سيولد يف أورشليم. فقّرروا أن يذهبوا ويفّتشوا عليه. 
أعتقد أن املسافة من املشرق إىل أورشليم كانت كبرية. أعتقد أنها 
أخذت معهم سنة او اكثر وأعتقد أنهم أتوا على مجال أو مشوا يف 

الّصحراء ومتأكد أنهم كانوا قد أعّدوا اهلدايا سابقًا.

وصلوا إىل أورشليم وأخذوا يسألون أين املولود، امللك اجلديد. وقالوا أّننا رأينا جنمه يف املشرق! 
وقالوا أنهم جاؤوا ألنهم يريدون أن يسجدوا له ألنه ملك. 

وعرف ومسع امللك هريودس. من هو امللك هريودس؟؟ امللك هريودس هو امللك الذي كان حيكم 
أورشليم يف هذا الوقت.

هل تعرفون يا أوالد ماذا فعل هريودس عندما مسع بذلك؟؟ 
اضطرب وخاف كتريًا، ألن هذا املولود سوف يكون ملكًا. وأخذ يفكر رّبما سيأخذ 

هذا امللك اجّلديد مكانه.
ويقول الكتاب املقّدس أّن اململكة كّلها اضطربت معه. عندها مجع امللك 

هريودس رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسأهلم أين يولد يسوع املسيح؟ 
لقد عرف هريودس أن هذا امللك هو يسوع، ألن الكثري من النبوءات كانت تشهد 
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أن يسوع ملك عظيم وسوف يأيت وخيلصنا.
فأجاب رؤساء الكهنة والكتبة امللك وقالوا له أن يسوع امللك سوف يولد يف بيت حلم وذّكروه بالنبؤات.

يف ذلك الوقت كان املجوس مازالوا يبحثون عن يسوع امللك ويسألون عنه ولكن مل جيدوه. ماذا تظنون 
كيف سيجدون الّصيب؟؟

دعا هريودس املجوس وسأهلم عن موعد ظهور الّنجم يف الّسماء فأخربوه. 
مّث أرسلهم إىل بيت حلم حيث املكان الذي ولد فيه يسوع امللك. وطلب منهم أن يذهبوا إىل يسوع  
وَيجدوا مكانه بالّتدقيق. وطلب منهم طلبًا غريبًا، طلب منهم أن يعودوا إليه عندما جيدوا الّصيب و 

خيربونه لكي يسجد له، لكنه كان يكذب، كان يريد أن يقتل الصيب.

ذهب املجوس إىل بيت حلم. وحدث معهم شيء غريب. ماذا تظنون حدث للمجوس؟
أثناء ذهابهم رأوا النجم الذي ظهر يف السماء الذي يدل على وجود ملك وكان يسري أمامهم. مث فجأة 

توّقف الّنجم يف املكان الذي كان فيه الّصيب، ورأوا الّصيب وأمه يف البيت. و فرحوا فرحًا عظيمًا و 
سجدوا ليسوع امللك وقدموا اهلدايا وكانت اهلدايا ذهبًا ولبانًا ومرًا. 

ماذا تفعل إذا زارك ملك ؟ماذا تقّدم له؟ ختيل إذًا هذا امللك الذي أتى إليك هو يسوع؟ ماذا تقدم ليسوع 
إذا زارك؟ أنا أقّدم له كّل ما عندي. 

كان املجوس فرحني جدًا ألّنهم رأوا امللك اجّلديد خمّلص العامل!! 
ويف األخري رجع املجوس إىل بالدهم. ولكن ظهر مالك الرب هلم 

وأخربهم أن ال يعودوا إىل هريودس  
 وُيخربونه عن مكان الّصيب. وذلك ألن هريودس كان يريد أن يقتله 

ألّنه كان ملكًا شريرًا. 

رفض هريودس أن يكون يسوع ملكًا وأراد أن يقتله. أنت ما هو 
قرارك؟

أنت تقدر أن تقّرر من تكون إما مثل هريودس وترفض يسوع ملكًا على حياتك، أو مثل املجوس وتقبل 
يسوع ملكًا على حياتك وتقّدم له هداياك. تقّدم له مواهبك، تعطيه وقتًا من حياتك، تقضي وقتًا معه يف 

الّصالة وتعطيه من مالك أو تساعد شخصًا حمتاجًا، أي أن يكون يسوع يف كل شئ يف حياتك. 
أنا سوف أضع يسوع ملكًا على حيايت وأقدم كل ماعندي له، وأنتم سوف َتضعونه ملكًا على حياتكم؟
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ألعاب
موّزعة يف احلّصة حسب تقسيم الربنامج. 

1. كشف كلمات امليالد
املواد املطلوبة:ورقة اّللعبة . أقالم

أعِط الورقة لألوالد وحّدد وقتًا إلنهاء اّللعبة.

مالحظات:
ورقة توصيل الكلمات لعمر ٨ سنوات وما فوق. 1

ورقة الّتلوين لعمر 7 سنوات وما حتت. 2

تشغيل موسيقى يف وقت اللعبة. 3

حبث عن كلمات امليالد
يسوع 	

بيت حلم 	

هريودس 	

طفل 	

جموس 	

مغارة 	

حلم 	

خملص 	

ذهب 	

مر 	

ناصرة 	

خبور 	

حبلى 	

ميالد 	

رعاة 	

شجرة 	
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2. جّهز حالك حبالك
املواد املطلوبة: مقصات، شرائط للزينة، أوراق ملونة، الصق، أي مواد أخرى للزينة

طريقة اللعب:
أخرب األوالد أّنه هناك حفل وسوف يأيت امللك. و حلني قدوم امللك جيب أن نكون 

على استعداد الستقباله. ميكن أن يستخدم األوالد كل ما لديهم من زينة ليزّينوا 

أنفسهم استعدادّا للملك. ضع وقتًا حمّددًا دون أن خترب األوالد عنه لدخول امللك. 

عّين شخصًا ليكون امللك. عند قدومه جيب أن يتوقف اجلميع عن الّتزيني. 

وعند إنتهاء اللعبة أخرب األشخاص بأننا ننتظر قدوم ملكنا يسوع وحنن ال نعلم مىت سوف يأيت، ولكن 

قدومه سوف يكون مفاجْى لذلك جيب أن نكون مستعدّين.

شّجع اجلميع على جهودهم

مالحظة: 
تشغيل موسيقى أو ترنيمة يف وقت اللعب
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خدعة
هو امللك

املواد املطلوبة: 
كيس اخلدع  - تاج مرسوم على كرتونة مثل التاج 

الذي يف الصورة - أوراق صغرية ملّونة - أقالم على عدد األوالد . 

)قبل أن تبدأ احلديث، ضع التاج يف كيس اخلدع دون أن يروه األوالد.(

كان املجوس يبحثون عن امللك، مثلما مسعنا يف القّصة، ليقّدموا له اهلدايا. وساروا وراء النجم 

ليصلوا إليه. 

)أعط األوالد أوراقًا صغرية ملّونة، واطلب منهم أن يكتبوا عليها مواهبهم أو األشياء اليت 

هم يعرفون فعلها جّيدًا وحيّبون أن يقّدمونها للملك . وكّل ولد ينتهي من الكتابة دعه يضع 

الورقة يف كيس اخلدع حّتى ينتهي اجلميع. (

كثريًا من االحيان، نريد أن نفعل يف احلياة  ما حيلو لنا. مثاًل تطلب مّني أمي غرض ما ولكن أنا 

أريد راحيت فأقول هلا ال أريد. وأنسى أّن الل يريدين أن أطيع أّمي. وبالّتايل أكون ال أطيع الرّب 

الذي هو ملك العامل . 

لقد وضعنا هنا يف الكيس مواهبنا وكّل األشياء اليت حنن نعرف فعلها جّيدًا. واآلن مثل املجوس 

الذين قّدموا كّل شيئ للملك دعونا نقّدم كّل  مواهبنا أو األشياء اليت نعرف فعلها جّيدًا للرّب 

ويكون هو امللك على حياتنا وأخرج التاج من الكيس . وتذّكروا دائمًا أّن يسوع هو امللك . 
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آية الحفظ الكتابّية

املواد املطلوبة: الكتاب املقدس، حاسوب، عارض ضوئي، شاشة، وسيلة إيضاح اآلية على الّشاشة، 
كرات لتزيني الّشجرة، شجرتني، علبتني، الصق

اشعياء 6:9
»أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى 

اَلِم.« اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشرًيا، ِإهًلا َقِديًرا، َأًبا َأَبِديًّا، َرِئيَس السَّ

قّدم اآلية:
دعونا نرّنم سوّيًا ترنيمة »يسوع ملك امللوك« )موجودة يف املواد اإلضافّية من 

املنهاج(. أحيانًا يكون امللوك يف هذا العامل صاحلني وأحيانًا غري صاحلني. لكن 
يسوع امللك الذي هو أيضًا ملك امللوك له صفات رائعة وكاملة هذا ما تتكّلم 

عنه آيتنا اليوم.

اقرأ اآلية من الكتاب املقّدس:
افتح الكتاب املقدس و قل: اليوم 

سوف نتعّلم آية جديدة سوياًّ وهذه 
اآلية هي من الكتاب املقدس من 
العهد القدمي موجودة يف اشعياء 

اإلصحاح 9 وعدد ٦. 
تقول اآلية:«ألنه يولد لنا ولد و ُنعطى ابنًا، و تكون الرياسة على كتفه ويدعى 

امسه عجيبا مشريا اهلًا قديرا، ابا ابديا رئيس السالم.«
مّث إقرأ اآلية أيضًا من الّشاشة.

)ميكنك أن تقسم اآلية إىل قسمني حبال كان االوالد صغار( 
القسم األّول: »ألنه يولد لنا ولد و ُنعطى ابنًا، و تكون الرياسة على كتفه.«
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اشرح وطّبق:
ُتعلمنا هذه اآلية و هي نبوة الّنيب إشعياء منذ زمان بعيد بأن يسوع هو الولد 

الذي سوف يولد من مرمي العذراء و سيكون هو املخلص لشعبه وللعامل أمجع.

تكون الّرياسة على كتفه: أي أّنه هو سيكون امللك على الكّل. 
وسيكون لديه الكثري من الصفات مثل عجيب و مشري. أي أن طرقه ستكون 
خمتلفة عن طرق كل الناس و سيكون خاّلقًا جدًا. كما أنه سيكون اهلًا قويًا 

قادرًا على كل شيء. كما أنه ابًا سريعى شعبه يهتم بهم وحيبهم . 

كرر اآلية عدّة مّرات مع األوالد
عّلم اآلية من خالل استعمال العارض الضوئي. كّرر اآلية عدة مرات مع االوالد 

حّتى يتم حفظها.

بعد أن يتم حفظ اآلية،احضر العلبتني و الكرات لتزيني الّشجرتني. الصق 
كلمات اآلية على الكرات. اقسم األوالد إىل فريقني.

دع كل فريق يقوم بوضع اآلية على الشجرة بالّترتيب الّصحيح و الفريق الذي 
ينتهي من التزيني اواًل وبالّترتيب الّصحيح يفوز.
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األشغال
يسوع ملكي

املواد املطلوبة:
• صحون بالستيكية

• أقالم تلوين خشب أو ألوان مائية

• مقصات

• ريش أصفر اللون أو ورق أصفر ممّزق

• أوراق مقّواة (كراتني) ملونة: أزرق، أبيض، أصفر

الّتحضري:
أحضر الصحون البالستيكية وأزِل الوسط بواسطة مقص. مث

نقوم بتلوين حافة الصحن املقصوص باللون البين ونُلصقها على

الكرتونة الزرقاء )ميكن اختيار اللون الذي تريد(.

نُلِصق الّريش األصفر أو الورق األصفر املمزق يف ثلث الدائرة

املصنوعة سابقا بعدها نرسم الطفل يسوع على كرتونة بيضاء،

مث قصها و تلوينها ووضعها فوق الريش أو الورق األصفر كأنه يف

املذود.

نرسم على الكرتونة الصفراء جنمة ونقصها مث نضعها يف اجلهة

املقابلة للطفل يسوع فتصبح يف القمة.

كذلك بإمكاننا أن نكتب على الّنجمة: »يسوع ملكي.«
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وسيلة إيضاح
الكّل له بالكامل

  

اهلدف: عدم إعطاء الل القسم املتبقي من 
مواهبنا اليت مل نستخدمها، بل كاِمل مواهبنا

املواد املطلوبة: صحن متوسط احلجم، 
أي نوع حلوى )شوكوالته، َسكاِكر،.. (.

 

الطريقة: 
تبدأ بالقول أنين اليوم أحضرت معي حلويات 

لذيذة ألنكم سلكتم سلوكًا حسنًا وكنتم مهذبني.
)أرهم احللوى( دعوين اآلن أريكم احللوى 

اليت معي. )تقوم بتفصيل كل نوع من احللوى. مثال: اوه هذه من نوع سنيكرز، فيها كراميل 
وفستق. و تأكل قطعة من كل نوع تظهره هلم( 

تنظر إىل األوالد وتقول: ملن سوف ُأعطي هذه القطعة اليت أكلت منها؟ )انتظر اإلجابة( 
ختّيلوا أن مدير املدرسة قد قِدم إىل منزلكم وأنتم قد حّضرمت له العشاء. أنت انتظرت، لكّنه 

تأخر. فأنت قررت أن َتأكل فأكلت نصف األكالت. 
كيف سيكون شعور املدير عندما يأيت ويراك قد أكلت نصف األكالت؟ )انتظر اإِلجابات(

ختّيل أنك ُتعطي الل نصف مواهبك كما فعلُت معكم باحللوى وكما حصَل مع مدير 
املدرسة.

لذلك جيب علينا أن نعطي الل كل مواهبنا ألنه امللك.
مثاًل: عندما نرمن يكون َترنيمنا من كل قلبنا ونابٌع من حمبتنا لل. أو كنت تعرف 
العزف فتكون جاهزًا يف فرتات الّترتيل والّترنيم وهكذا.. أو أن يكون لديك القوة 

ملساعدة األشخاص فأنت ترى الل يف ذلك الشخص وتقوم من كل قلبك 
باملساعدة.

)يف النهاية شارك احللوى مع كل األوالد(
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الّلعبة: 
اصنع أو َأحضر تيجانًا على عدد أسئلة 

املراجعة، وقم برتقيمها و ضعها على طاولة 
جبانب بعضها البعض. اكتب على أوراق 

منفردة األسئلة الّتالية. ضع كل َورقة داخل 
تاج منفرد.

اخرت شخصًا لكي خيتار رقمًا من أرقام التيجان. بعد أن يتم اختيار الرقم، 
قم بِإزالة ورقة السؤال من داخل التاج و اسأله. أعد الكّرة حّتى تفرغ 

الّطاولة من الّتيجان وليجيب الكل بشكل صحيح.

أسئلة ولعبة 
للمراجعة

األسئلة:

يف عهد أّي ملك ُوِلد يسوع؟ )امللك هريودس(. 1
ما اسم املجموعة الذين أتوا لريوا يسوع؟ )املجوس(. 2
من أين أتوا؟ )من املشرق(. 3
ما كانت العالمة اليت تبعها املجوس؟ )النجمة(. 4
ماذا قال هريودس ِللمجوس؟ )اذهبوا واحبثوا عن الطفل . 5
وعندما جتدوه عودوا ايّل لكي أذهب أنا وأسجد له(. ٦
هل صدق املجوس كالم هريودس؟ ملاذا؟  )كاّل، فقد أوحى هلم حبلم أن . 7

ال يرجعوا إىل هريودس َفانصرفوا(
هل صفات هريودس ِللملك صحيحة؟ ما هي صفات امللك احلقيقية؟ . ٨

)افتح جماال للنقاش(
يسوع قدم كل ما لديه من أجلي، هل سأفعل نفس الشيء من أجله؟ . 9

كيف وماذا؟ )افتح جماال للنقاش(

تيجان امللك      
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سأقّدم ليسوع كّل ما عندي:  
- قّص مستطيل »يسوع ملكي، سأقّدم له كّل ما عندي!« 

وألصقه على مغّلف. 
- قّص األشكال وضعها يف املغّلف.

- اسحب واحدة كّل يوم وافعل ما تقوله. 
- اخَتر يومًا وقّدم له جزءًا من مالك.

يسوع ملكي، سأقّدم له كّل ما عندي!

أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه. اشعياء 9:٦.

تذّكر اآلية:
أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشرًيا، ِإهًلا َقِديًرا، َأًبا 

اَلِم. اشعياء 9:٦. َأَبِديًّا، َرِئيَس السَّ



سأقّدم ليسوع كّل ما عندي:  
- قّص مستطيل »يسوع ملكي، سأقّدم له كّل ما عندي!« 

وألصقه على مغّلف. 
- قّص األشكال وضعها يف املغّلف.

- اسحب واحدة كّل يوم واطلب من أحد مساعدتك لتفعل
 ما تقوله. 

تذّكراآلية: أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه. اشعياء 9:٦.

يسوع ملكي، سأقّدم له كّل ما عندي!


