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تمهيد
 

صــلاح التّربــوّي باأنـّـه المدخــل العقلانــّي العلمــّي النّابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النّشــاأة،  يتصــف ال�إ  

أمــر الـّـذي انعكــس علــى الّرؤيــة الوطنّيــة المطــّورة للنّظــام التّعليمــّي الِفَلســطينّي فــي محــاكاة الّخصوصّيــة الِفَلســطينّية، وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعّيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــّزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــّي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحّقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ويلامــس ال�

ولّمــا كانــت المناهــج اأداة التّربيــة فــي تطويــر المشــهد التّربــوّي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن   

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العملّيــة التّعليمّيــة التّعلّمّيــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحّديــات النّوعّيــة بــكّل اقتــدار، 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلّبــات عصــر المعرفــة، دون التـّـوّرط باإشــكالّية التّشــتّت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة  وال�إ

وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانّية وعدالــة، وينعــم بالّرفاهيــة فــي وطــن نحملــه 

ونعظّمــه.   

ــا، وباســتحضار  ــن اإنتاجه ــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــوَن م ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم  

ــج  ــر المناه ــاء تطوي ــاة، ج ــة المتوّخ ــة والفكريّ ــة المعرفّي ــد، وللِبني ــذي نري ــب الّ ــا للطّال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الّت ــِد المنطلق واٍع لعدي

ــا،  ــك للقيــم، والعلــم، والثّقافــة، والتّكنولوجي ــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع ِفَلســطينّي ممتِل الِفَلســطينّية َوفــق رؤي

وتلبيــة المتطلّبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الّرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التّناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات 

ــاً. ــاً وفكريّ ــاً وتربويّ ــوب معرفّي ــق المطل ــة تحّق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النّت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

ثّمــَة مرجعّيــات تؤطـّـر لهــذا التّطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئّيــة الكتــب المقــّررة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التّاأســيس،   

طــار، جــاءت المرجعّيــات الّتــي تــّم ال�ســتناد اإليها، وفي  لتــوازن اإبداعــّي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفّيــاً، وفكريـّـاً، ووطنّيــاً، وفــي هــذا ال�إ

أّول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس  ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــّي ال� طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســّي الِفَلســطينّي، بال�إ

ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الّشــكر للطّواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التّاأليــف والمراجعــة،   

ــر، ونحــن  ــة الحديــث عــن التّطوي ــا مرحل ــّل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــا اأق ــة العلي ــم، وللّجن شــراف، والتّصمي والتّدقيــق، وال�إ

واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التّربية والتّعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الِفَلسطينّية

اآب / ٢٠١8



مقدمة

أَخي املُرَّبي، أُختي املُرَبِّيَة،

ِل األَساِسِّ )َتعالوا	 فِّ األَوَّ ِْبيَِة املَسيِحيَِّة لِلصَّ ِباْسِم	اآلِب	َواالْبِن	َوالّروِح	الُْقُدِس،	اإلِلِه	الْواِحِد،	آمني،	ُنَقدُِّم لَُكْم ِكتاَب التَّ

ِْبيَِة  هاِت َوزاَرِة التَّ ِْبيَِة املَسيِحيَِّة ِمْن ِجَهة، وََمَع َتوَجُّ َمَع الُخطوَط الَعريَضَة لِِمنْهاِج التَّ َيتَناَسُب  َتمَّ َتطويُرُه ِبما  الَّذي  إَِلّ( 

يِة  والتَّعليِم يف ِفلَسطنَي ِمْن ِجَهٍة أُْخرى. وَْقد شاَرَك يف َتطويرِِه ُمَمثِّلوَن َعِن الكناِئِس األَْرثوذْكِسيَِّة، َوالكاثوليِكيَِّة، وَاألرثوذِكسَّ

ِقيَِّة، واإلِنجيلِيَّة.  ْ الشَّ

الَعَقدِّي، مساَرْيِن: األَّول: قانوُن اإليماِن، والثّاني: تاريُخ  ِه  التَّوَجُّ إَِلَّ(، ذو  ِل )َتعالوا	 فِّ األوَّ ِكتاِب الصَّ ُمْحتَوى  َيتَناوُل 

الَخالص. َحيُْث ُيْعرَُض للتِّلْميِذ ِبَطريَقٍة َبسيَطٍة َتتَناَسُب َمَع َمرَْحلَتِِه الُعُمِريَِّة َبْعُض العقاِئِد اإليماِنيَِّة )اإللُه الواحد، الخالُق، 

اآلب...(، والتََّعرُُّف إىِل الُخُطواِت األوىل لتاريِخ الَخالِص )آدَم وحوّاء، ونوٍح، وإبراهيم(، ُوصوالً إىل َحياِة يسوَع وتعاليِمه.

َيْهِدُف الِكتاُب إىل ُمساَعَدِة التِّلميِذ َعىل َتأْسيِس َعالَقٍة َشْخِصيٍَّة َحيٍَّة وَُمْحيِيٍَة َمَع اللِه أبيِهْم واملسيِح ُمَخلِِّصِهْم والّروِح 

الُقُدِس ُمْحييِهْم. فاملعرفُة ُتؤَّدي إىِل َترِْبيَِة إيماِنِه، ِبْحيُْث َيْدُخُل يف َشِاكٍة َحقيقيٍَّة، وََصداَقٍة َحيَِويٍَّة َمَع الله. 

نَِة الليتورِجيّة.  َيتَأَلَُّف الِكتاُب ِمْن ِستِّ وََحداٍت ُمَوزََّعٍة عىل َفْصلنَْيِ ِدراِسيَّنْيِ. وََتمَّ توزيُع محتوى الكتاِب بما يتالَءُم َمَع السَّ

ُل َعىل َثالِث وََحدات: األوىل ِبُعنوان: )هّيا	اْتَبْعني(، وََتْحتَوي َعىل ِستِّ دروس، وََتْهِدُف إىِل إِْرساِء َبْعِض  َيْحتَوى الَفْصُل األوَّ

ليب، والّصالِة، وباملعمودّيِة أَْصبَْحنا ِمْن أبناِء الله، ووصيُة  الرَّكاِئِز األَساِسيَِّة إليماِننا املَسيِحيِّ ِمْن إتقاٍن لِرَْسِم إِشاَرِة الصَّ

املحبِّة املزدوجِة للِه والقريب، والثّانيُة ِبُعنوان )محّبُة	الله(، وَتْحتَوي َعىل َخْمَسِة دروس، وَتْهِدُف إىِل أْن يكتشَف التّلميُذ َمَحبََّة 

ِة إنقاِذِه ِمَن الّطوفان، وَهِذِه املََحبُّة ِهَي  اللِه ِمْن ِخالِل َخلِْقِه الكوَن واإلنساَن، وعنايتِِه لنا، وِبنا، ِمْن ِخالِل شخِص نوٍح، وَِقصَّ

الَّتي َتْجَعلُُه َيْدعو َوَيْختاُر َبْعَض األَْشخاِص؛ التِّباعه، ِمثِْل إبراهيم، والثّالِثَُة ِبُعنوان )ميالُد	يسوَع	املَُخلِّص(، وَْتَحتوي َعىل 

ِه مريَم العذراِء، ِمْن ِخالِل أحداِث البِشارِة، وامليالد، وَيْكتَِشَف يف  ِستِّة دروس، وََتْهِدُف إىِل أْن َيتََعرََّف إىل يسوَع املسيِح، وَأُمِّ

شخِص يسوَع املسيِح املَُخلِِّص املُنْتََظِر )ُنؤِْمُن ِبرَبٍّ واٍحد َيسوَع املَْسيح... وَِمْن مريَم العذراِء تأَنس...(.

َوَيْحتَوي الَفْصُل الدِّراِسُّ الثّاني َعىل َثالِث وََحداٍت: الرّاِبَعِة ِبُعنوان )يسوُع	َيْصَنُع	املُْعِجزات(، وََتْحتَوي َعىل َخْمَسِة 

يُِّد املَسيح، وََتْهِدُف هِذِه الوَْحَدُة إىِل اْكتِشاِف َمْن ُهَو  ِمَن املُْعِجزاِت الَّتي اْجَتََحها السَّ ُدروس، وََتتَناَوُل هِذِه الوَْحَدُة َبْعضاً 

َيسوُع ِمْن ِخالِل ُمْعِجزاِته، والخاِمَسُة ِبُعنوان )َنْحَو	عيِد	الِفْصح(، وََتْحتَوي َعىل َخْمَسِة ُدروس، وََتتناَوُل هِذِه الوَْحَدُة املَراِحَل 

يِِّد املَسيِح األَْرِضيَّة، وََتْهِدُف هِذِه الوَْحَدُة إىِل َتْعزيِز اإليماِن ِبيَسوَع املَسيِح الَحيِّ داِئماً أََبداً، والّساِدَسُة  األَخريََة ِمْن َحياِة السَّ

يِِّد املَسيح، وََتْهِدُف هِذِه الوَْحَدُة  ِبُعنوان )َيسوُع	ُيَعلُِّم	ِباألَْمثال(، وََتْحتَوي َعىل َخْمَسِة ُدروس، َتتَناول َبْعضاً ِمْن أَْمثاِل السَّ

يِِّد املَسيح، ِمْن ِخالِل أَْمثالِه. إىِل التََّعرُِّف إىِل َتعاليِم السَّ

ُه هذا الِكتاُب لِتِلْميٍذ َيَتاَوُح ُعُمرُُه َبنْيَ الّساِدَسِة وَالّساِبَعة، وََتِجدوَن يف الدَّليِل ِميزاِت هِذِه املَرَْحلَِة الُعُمُريَِّة، وَخصائَصها،  َيتَوَجَّ

َْبِويَِّة؛ التِّباِعها َمَعُهْم. وما أَْفَضُل الوَساِئِل وَاألَساليِب التَّ

َنتََمنّى لُِمرَّبي هِذِه املَرَْحلَِة أْن َينَْجحوا يف َتْحقيِق َهَدِف هذا الِكتاب، وَأَْن ُيساعدوا تالميَذنا يف َتأْسيِس َعالَقٍة َمتينٍَة َشْخِصيٍَّة 

ِْبيََة املَسيِحيََّة يف هذا الُعُمِر، َتْعتَِمُد أَّوالً وأَخرياً َعىل َكثاَفِة الَحياِة املَسيِحيَِّة وَالّروِحيَِّة  روا أَنَّ التَّ َمَع اللِّه ُمنُْذ ِصَغرِِهْم، وَأَْن َيتََذكَّ

ِعنَْد املُرَّبي؛ َفُهَو ال َينُْقُل إىل التِّلْميِذ َمْعلوماٍت ُمَجرََّدًة َوجاِمَدة، إِنَّما َينُْقُل إِلَيِْه إِيماَنُه الَحّي.

ِْبَيِة	املَسيِحيَّة لَْجَنُة	َتْطويِر	مناِهِج	التَّ
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٢

َهّيا	اْتَبْعني

إليمانِنا  األَساِسيَِّة  كاِئِز  الرَّ َبْعِض  َتْثبيِت  إِلى  اتْبَْعني(  )َهيّا	 األولى  اْلَوْحَدُة  َتْهِدُف 

إِشاَرِة  َرْسِم  ِمْن  اْلَمْرَحَلِة،  هِذِه  في  للتِّلميِذ  َمنِيِّ  الزَّ اْلُعُمِر  َمَع  َيَتناَسُب  بِما   ، الَمسيحيِّ

َف إِلى إيمانِنا  ْرُس 1: َتعاَلوا َمعًا لِنََتَعرَّ َسِة )الدَّ ِف إِلى َبْعِض األَماِكِن اْلُمَقدَّ ليِب، َوالتََّعرُّ الصَّ

ِب  الِة في ُمْخَتِلِف َأْوقاِت النَّهاِر، َوُمناَسباِت اْلَحياِة، َوالتََّدرُّ ِد َعلى الصَّ (، َوالتََّعوُّ اْلَمسيِحيِّ

ُنَصّلي  ْرُس 3: هّيا  ُنَصلَِّي(، و)الدَّ َأْن  ُيَعلِّمنا  ْرُس 2: َيسوُع  )الدَّ َعلى َحَركاتِها األَساِسيَِّة 

اْتَبْعني(،  ْرُس 4:  )الدَّ َمسيِحّيًا  َأْصَبَح  ِة  بِالَمعموِديَّ ُه  َأنَّ التِّْلميُذ  َيْسَتْوِعَب  َوَأْن  َيسوَع(،  َمَع 

ْرُس 5: ُنِحبُّ اللَه َواْلَقريَب (،  َوَأنَّ َمَحبََّة الّلِه َواْلَقريِب ِهَي َجْوَهُر اْلَحياِة اْلَمسيِحيَِّة )الدَّ

ْرُس 6: ُنعبُر َعْن َمَحَبتِنا للَقِريِب(. و)الدَّ

اْلَوْحَدُة

1



3

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

1 -             . ِس َواْلَحَدِث اإليمانِيِّ ْبِط َبْيَن اْلَمكاِن اْلُمَقدَّ الرَّ
ليِب بِإِتِْقاٍن.- 2 َرسِم إِشاَرِة الصَّ
ِة.- 3 الّتعبيِر َشَفِوّيًا َعِن اْلَحَدِث اإليمانِيِّ في الّصوَرِة بُِلَغتِِهم اْلَخاصَّ

َوِر؟- 1 َمْن َترى في هِذِه الصُّ

َمْن ُهْم بِالنِّْسَبِة َلك؟- 2

ُأَعبُِّر َعْن َعالَقتي بِِهْم.- 3

تَعاَلوا	َمعاً	ِلنَتََعرََّف	إِلى	إيماِننا	اْلَمسيِحيِّ

َسِة فِي َفِلْسطيَن. ، ِمْن ِخالِل األَماِكِن اْلُمَقدَّ ُف إِلى إيمانِنا اْلَمسيِحيِّ اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: التََّعرُّ

الدَّْرُس

1

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



4

   بِشاَرُة اْلَمالِك لَِمْرَيَم اْلَعْذراِء   َكنيَسُة اْلِقياَمِة / اْلُقْدس

   َكنيَسُة اْلَمْهِد / َبْيَت َلْحم

   َكنيَسُة اْلبِشاَرِة / النّاِصَرة

في  ُيناِسُبها  َوما  ِل،  األَوَّ اْلَعموِد  في  الّصوَرِة  َبْيَن  َأِصُل 
اْلَعموِد الّثاني:

   ِقياَمُة َيسوَع ِمَن اْلَمْوِت

   ميالُد َيسوَع

1  َنشاط



5

ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 2

باسم اآلب واالبن والروح 
القدس، اإلله الواحد آمين

نَُصّلي	َمعاً:	

بِاْسِم اآلِب واالْبِن والّروِح الُقُدِس، اإللِه الواِحِد آمين.



6

ُنُه:  َنشاط َل َصليبًا، وُأَلوِّ َأِصُل َبْيَن النِّقاِط بَِتَتبُّع َحَرَكَة األَْسُهِم؛ ألَُشكِّ 3

نسجد لك ونمجدك
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ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

الِة.- 1 ِب َعلى َبْعِض اْلَحَركاِت اأَلساِسّيِة لِلصَّ َة َغْيبًا.                                                    2- الَتَدرَّ يَّ بِّ الِة الرَّ َتْأِدَيِة الصَّ

ماذا َترى في الّصوَرِة؟- 1

ماذا َيْفَعلوَن؟- 2

َهْل ُتَصّلي؟- 3

الِة؟- 4 ماذا َتقوُل في الصَّ

يَسوُع	يَُعلِّمنا	أَْن	نَُصلَِّي

ُب َعلى َحَركاتِها.  يَِّة، َوالتََّدرُّ بِّ الِة الرَّ اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: َتَعلُُّم الصَّ

الدَّْرُس

2

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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الُة	الرَّبِّيَّة	 نَُصّلي	َمعاً:																				الصَّ

َمَلكوُتَك،  لَِيْأِت  اْسُمَك،  س  لَِيَتَقدَّ الّسماوات،  فِي  الَّذي  َأبانا 

ُخْبَزنا  األَْرِض،  َعَلى  َكذلَِك  ماِء  السَّ فِي  َكما  َمشيَئُتَك،  لَِتُكن 

روِريَّ َأْعطِنا الَيْوم، واْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا، َكَما َنْغِفُر َنحُن أيضًا  الضَّ

ّرير؛  نا من الشِّ إَِلْينا. وال ُتدِخْلنا فِي َتْجِرَبة، لكن َنجِّ للُمذنِبيَن 

ألنَّ َلَك الُمْلَك، َوالُقْدَرَة َوالَمْجَد، إِلى األََبِد. آمين.

ُمه التَّالميُذ في َكنائِسهم. ا النَّصُّ الَكَنِسيُّ َفَيَتَعلَّ َم ِفي الَمَداِرس، َأمَّ رِق اأَلْوَسِط؛ لُِيَعلَّ  َلَقْد َوَضْعنا النَّصَّ الَّذي اْعَتَمَدُه َمْجِلُس كنائِِس الشَّ

الِة:  َنشاط ُأَصّلي َمَع ُزَمالئي )َأبانا(، َمَع َتْطبيِق إِْحدى ُطُرِق الصَّ 1

الَة: َمُهْم هِذِه الصَّ َمُهْم َصالًة، َفَعلَّ َطَلَب َتالميُذ َيسوَع ِمنُْه َأْن ُيَعلِّ

الِة. ُف َمعًا إِلى ُطُرِق الصَّ َنَتَعرَّ
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ُيناِسُبها   َنشاط َوما  ِل،  األَوَّ اْلَعموِد  في  الّصوَرِة  َبْيَن  َأِصُل 

في اْلَعموِد الّثاني:

2

ِس. َأْسُجُد لِْلُقْرباِن اْلُمَقدَّ

َأْجِلُس؛ لَِسماِع َكِلَمِة الّلِه.

َأِقُف، َوُأَصّلّي )َأبانا(.



1٠

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

الِة في ُكلِّ اأَلْوقاِت.- 1 اكتساِب كيفية الصَّ
تِِهْم لَِيسوَع.- 2 الَة َتْعبيٌر َعْن َمَحبَّ  إدراِك َأنَّ الصَّ

ٍة.- 3 الّتعبيِر َعْن َمَحبَّتِِهمْ لَِيسوَع بَِصالٍة َشَفِويَّ

ماذا َترى في الّصوَرِة؟ - 1

َهْل ُيِحبُّني َيسوُع؟- 2

َهْل ُأِحبُّ َيسوَع؟- 3

َكْيَف ُتَعبُِّر َعْن َمَحبَّتَِك لَِيسوَع؟- 4

هيّا	نَُصّلي	َمَع	يَسوَع

الِة في ُكلِّ َأْوقاِت َحياتِنا َوُمناَسباتِها.  اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْدعونا إِلى الصَّ

الدَّْرُس

3

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُأَعبُِّر َعْن َمَحبَّتي لَِيسوَع في ُكلِّ َأْوقاِت َحياتِنا َوُمناَسباتِها:

الُة َقْبَل النَّْوِم الصَّ

الُة َقْبَل األَْكِل َوَبْعَدُه الصَّ

الُة ِعنَْد النُّهوِض ِمَن النَّْوِم الصَّ

الُة َمَع اْلَجماَعِة الصَّ

نَُصّلي	َمعاً:	

يا َيسوُع، ساِعْدني َأْن ُأَصلَِّي في ُكلِّ َأْوقاِت َحياتي َوُمناَسباتِها.



1٢

ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ

دعوا األطفال يأتون إلّي

َيسوُع ُيِحبُّ األْطفاَل
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ُأَعبُِّر بَِكلِماتَِي 

ِة َعّما  اْلخاصَّ

َأراُه في الّلوحِة 

الُمجاِوَرة:

ِة.- 1 ُهْم َأْصَبَحوا َأْبناًء َلُه بِاْلَمْعموِديَّ الِة بَأنَّ تِِهْم.                                           3- ُشكِر الّلِه بالصَّ َسرِد َحَدِث َمْعموِديَّ
ِة.- 2 ُهْم َأْصَبَحوا َمسيِحّييَن بِاْلَمعموِديَّ الوعِي بَأنَّ

اْتَبْعني

ِة ُنْصبُِح َأْبناَء الّلِه. اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: بِالَمعموِديَّ

الدَّْرُس

4

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



14

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

لِماذا َيْلَبُس األَْطفاُل َثْوبًا أبيَض - 1

ِعنَْد ُعّماِدِهْم؟ 

ِة؟- 2 ماذا ُأْصبُِح بِالَمعموِديَّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

َأْنُتُم الَّذيَن بِالَمسيِح اْعَتَمْدُتْم، اْلَمسيَح َقْد َلبِْسُتْم.

ُدُكم بِاْسِم اآلِب َواالْبِن َوالّروِح اْلُقُدِس ُأَعمِّ

نَُصّلي	َمعاً:	

ِة. ؛ ألَنََّك َجَعْلَتني ابنًا َلَك بِاْلَمْعموِديَّ َأْشُكُرَك يا َربِّ

بِاْلُعّماِد ُنْصبُِح َأْبناَء الّلِه
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  َنشاط

  َنشاط

ُأَحِضُر صوَرَة ُعّمادي، َوَأْلُصُقها في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب، 

َوَأْمَلُ اْلَفراَغ:

ِة: موِز الَّتي ُأشاِهُدها في االْحتِفاِل بِاْلَمْعموِديَّ َأَضُع دائَِرًة َحْوَل الرُّ

1

2

ِة ُنْصبُِح َأْبناَء الّلِه بِالَمعموِديَّ

صوَرُة ُعّماِدنا

ااِلْسُم: ______________

ِة:_______ ااِلْسُم بِالَمعموِديَّ
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ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

ِة.- 1 َة الّلِه َواْلَقريِب ِهَي َجْوَهُر اْلَحياِة اْلَمسيِحيَّ ِف إلى َأنَّ َمَحبَّ الَتَعرُّ
لوَك الَّذي ُتشيُر إَِلْيِه الّصوَرُة. - 2 اْستِْنتاِج السُّ

َوِر؟- 1 َوُر؟- 2ماذا َيْفَعُل األَْوالُد في الصُّ إِلى ماذا ُتشيُر هِذِه الصُّ

	اللَه	َواْلَقريَب نُِحبُّ

اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: َمَحبَُّة الّلِه َواْلَقريِب ِهَي َجْوَهُر اْلَحياِة اْلَمسيِحيَِّة.

الدَّْرُس

5

بَّ إِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلبَِك. َأْحبِْب َقريَبَك َكنَْفِسَك.َأْحبِِب الرَّ

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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نَُصّلي	َمعاً:	

اْجَعْلني يا َيسوُع َعلى ِمثالَِك، ُأِحبُّ الّلَه َواْلَقريَب.

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

َكَما  َبْعَضًا  َبْعضُكْم  أِحّبوا  ُأْعطِْيُكْم،  أنا  َجديَدًة  وِصيًَّة 
َأْحَبْبُتُكْم أنا. )يوحنا 13: 34(
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  َنشاط

  َنشاط

وائِِر: ُل اْلَكلِماِت اآلتَِيَة في الدَّ ُأَظلِّ

ُل اْلَكلِماِت النّاِقَصَة ِمَن اآلَيِة: ُأَظلِّ

1

2

بعضكم
2

أحّبوا
1

 أنا
6

وصية جديدة 
أنا أعطيكم

أحببتكم
5

كما 
4

بعضًا
3

َمَحبَُّة الّلِه   |   َمَحبَُّة اْلَقريِب   |   َوِصيَُّة اْلَمَحبَِّة

وصية جديدة أنا أعطيكم، أحّبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم أنا )يوحنا 13 :34(

َوِصيَُّة اْلَمَحبَِّةَمَحبَُّة اْلَقريِبَمَحبَُّة الّلِه
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تِِهْم لّلِه َواْلَقريِب.- 1 ي ُتشيُر إَِلْيِه.- 2التَّعبيِر َعْن َمَحبَّ لوِك الذَّ ْبِط َبْيَن الّصوَرِة َوالسُّ الرَّ

َوِر؟- 1 َوُر؟- 2ماذا َترى في هِذِه الصُّ َعمَّ ُتَعبُِّر هِذِه الصُّ

نُعبُر	َعْن	َمَحبَِتنا	للَقِريِب

اْلُخالَصُة التَّْعليِميَُّة: ُطُرُق التَّْعبيِر َعْن َمَحبَّتِنا لّلِه َواْلَقريِب.

الدَّْرُس

6

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



٢٠

ُنها:  َنشاط َوَر الَّتي ُتَعبُِّر َعْن َمَحبَِّة اْلَقريِب، َوُأَلوِّ ُأَميُِّز الصُّ 1

َمَحبَُّة اْلَقريِب

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

بَّ إِلَهَك من ُكلِّ َقْلبَِك وأحّبب َقريَبَك َكنَْفسَك. أحّبب الرَّ
)لوقا 10 : 27(

نَُصّلي	َمعاً:	

ُأِحبَُّك يا َربِّ ِمْن ُكلِّ َقْلبي، َوُأِحبُّ َقريبي َكنَْفسي.



٢1

ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 2

َمَحبَُّة اْلَقريِب



٢٢

محّبة الّله

الّلِه لإِلْنساِن، ِمْن ِخالِل  َة  َمَحبَّ الّتْلميِذ  اْكتِشاِف  اللِّه( إِلى  )َمَحبَُّة	 الّثانَِيُة  اْلَوْحَدُة  َتهِدُف 

َيْخُلُق  الّلُه   :8 )اّلّدْرُس  اإِلْنساِن  َوَخْلِق  اْلَكْوَن(،  َيْخُلُق  الّلُه   :7 )الّدْرُس  اْلَكْوِن  َخْلِق 

اإِلْنساَن(، َوِعنايِتِِه بَِخليَقتِه  )الّدْرُس 9: الّلُه َيْعَتني بِنا(، ِمْن ِخالِل إِْبراِز َنماِذَج ِمْن تاريِخ 

ِة إِْنقاِذ نوٍح ِمَن الّطوفاِن )الّدْرُس 10: الّلُه ُيْنِقُذ  َتُه، ِمْثَل ِقصَّ اْلَخالِص، ُتْظِهُر ِعنايَتُه َوَمَحبَّ

ْرُس 11: الّلُه َيْدعو إِبراهيَم(. نوحًا ِمَن الّطوفاِن(، َوَدْعَوُة الّلِه إِلْبراهيَم )الدَّ

الْوَْحَدُة

2



٢3

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

2- َأْذُكُر ثالَثَة َأْشياَء َخَلَقها الّلُه.1- ماذا َترى في الّصوَرِة؟   

اللُّه	َيْخُلُق	الَْكْوَن

الدَّْرُس

7

ُة: الّلُه َيْخُلُق اْلَكْوَن ِمْن َفْيِض محّبته. ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الوعِي بَأنَّ الّلَه َخَلَق اْلَكْوَن َوُكلَّ ما فيِه.- 1
اْكتِشاِف َأنَّ الّلَه َخَلَق ُكلَّ َشيٍء في َأْحَسِن صوَرٍة.- 2

التَّعبيِر َعِن اْنِدهاِشِهْم َأماَم َمْخلوقاِت الّلِه.- 3

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



٢4

ْوَحِة اآلتَِيِة:  َنشاط ُن َمْخلوقاٍت َخَلَقها الّلُه َعلى اللَّ ّأْرُسُم، َوُأْلوِّ 1

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

... ورأى الّله ذلك أّنُه َحَسن. )تكوين 1: 25(

ُنَصلّي	َمعاً:	

َأْشُكُرَك يا َيسوُع َعلى ُكلِّ ما َخَلْقَتُه ِمْن أْجلي.



٢5

ُر َعِن اْنِدهاشي َأماَم َمْخلوقاِت الّلِه:  َنشاط ُأَعبِّ 2

ما أجمل مخلوقات الّله!

وائِِر اآلتَِيِة َبْعضًا ِمْن َمْخلوقاِت الّلِه: َأْرُسُم في الدَّ



٢6

اللُّه	َيْخُلُق	اإلِْنساَن

الدَّْرُس

8

ُة: الّلُه َيْخُلُق اإِلْنساَن في َأْحَسِن صوَرٍة. ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

ِة َخْلِق اإِلْنسان )تكوين 1 : 26 - 31 ؛ 2 : 18 -24( َبْعَد َسْرِد ِقصَّ

َمْخلوقاُت الّلِه َجميَلُة... َوَأْجَمُل ما فيها اإلْنسان.

ِة َخْلِق الّلِه لإَلْنساِن َعْن باقي اْلَمْخلوقاِت.- 1 تميِز ُخصوِصيَّ
تثميِن َعطايا الّلِه َونَِعِمِه ْلإَلْنساِن.- 2

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

ْوَحِة؟ 1- ماذا َترى في اللَّ
2- ماذا َيْفَعُل األطفاُل؟

3- ماذا َتْسَتفيُد ِمْن ُكلِّ هِذِه النَِّعِم؟
4- َمِن الَّذي َمَنَحنا ُكلَّ هِذِه النَِّعِم؟

َلَقْد َخَلَق الّلُه َلنا 

ْجَلْيِن  اْلَيَدْيِن َوالرِّ

َواْلَعْيَنْيِن َواأُلُذَنْيِن 

َواْلَعْقَل....

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



٢7

ُن اآلَيَة:  َنشاط ُر َعن ِ اأَلشخاِص الَمْوجوديَن في الّصوَرِة، َوُأَلوِّ ُأَعبِّ 1

ُنَصلّي	َمعاً:	

؛ أَلنََّك َخَلْقَتني َعلى صوَرتَِك َوِمثالَِك. َأْشُكُرَك يا ربِّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

َخَلَق الّلُه اإلْنساَن َعلى ُصوَرتِِه. َعلى ُصوَرِة الّلِه َخَلَقُه...
)تكوين 1 : 27(

خلقنا الّله على صورته ومثاله
)تكوين 1: 27(



٢8

ْقَم الُمناِسَب بِجانِِب اْلَكِلَمِة الُمناِسَبِة:  َنشاط َأْكُتُب الرَّ 2

َأْشُكُر الّلَه َعلى َجميِع نَِعِمِه لي

1

2

3

4

ُر ُأَفكِّ

ُأَصّلي

َأْقَرُأ

َأْسَمُع



٢9

نا، َويَعْتَني بِنا، ِمْن ِخالِل َمْخلوقاتِِه. ُة: الّلُه ُيِحبُّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الّلُه َيْعَتني بِنا، َفُيْعطينا اْلماَء

اللُّه	َيْعَتني	ِبنا

الدَّْرُس

9

تقديِر ِعناَيِة الّلِه لإِلْنسان.- 1
بِط َبْيَن اْلمَخْلوقاِت َوفائَِدتِها لإِلْنساِن.- 2 الرَّ

ِة - 3 اإِللِهيَّ لِْلِعناَيِة  ِة  بيِعيَّ الطَّ الَمظاِهِر  َتْرتيِب 
بِالتََّسْلُسل.

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

ماذا َأْسَتفيُد ِمَن اْلَمْخلوقاِت الَّتي في الّصوَرِة؟  -1

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



3٠

ُنَصلّي	َمعاً:	

نا، َوَتْعَتني بِنا. ؛ أَلنََّك ُتِحبُّ َنْشُكُرَك يا ربِّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

بُّ راِعيَّ َفال ُيْعوُزني شْيء )مزمور  23 : 1( الرَّ

ْمُس ِمْن َمْخلوقاِت الّلِه، ماذا َأْستفيُد ِمَنْها؟ 2- الشَّ

ُدها في َأْجواٍء ِمَن   َنشاط ْرتيَلِة، َوُأَردِّ َأْسَتِمُع إِلى التَّ

ُن اآلَيَة: اْلَفَرِح، َوُأَلوِّ
1

الّرّب راعّي فال يعوزني شيء
)مزمور  23 : 1(           
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ِل، َوفائَِدتِِه   َنشاط اْلَعموِد اأَلوَّ الّلُه في  َبْيَن ما َخَلَقُه  َأِصُل 
لإِْلْنساِن في اْلَعموِد الّثاني:

2

َأْرُسُم إِْحدى َمْخلوقات الّلِه، َمَع فائَِدتِها لإِْلْنساِن:



3٢

اْستِْنتاِج َسَبَب إِْنقاِذ الّلِه نوحًا َوعائِلَتُه.- 1
ِة اْلَمْخلوقاِت.- 2 اْكتِشاِف َقْصِد الّلِه ِمْن إِْنقاِذ َبِقيَّ

التمثِل باستجابة نوح لّلِه.- 3

ًة لإِْلْنساِن، َوِعناَيًة بِِه. ُة: الّلُه  ُيْنِقُذ نوحًا َوَبنيِه، َمَحبَّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

12

4 3

ِة  )تكوين 6 : 7 - 8 ؛ 13 - 22( َبْعَد َسْرِد الِقصَّ

اللُّه	ُيْنِقُذ	نوحاً	ِمَن	الّطوفاِن

الدَّْرُس

10

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

1- لِماذا اْختاَر الّلُه نوحًا؟
فيَنِة؟ 2- لِماذا َصِعَد نوٌح َوَمْن َمَعُه إِلى السَّ

ِت اْلِمياُه َوْجَه اأَلْرِض؟ 3- لِماذا َغطَّ

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنـُهما:  َنشاط َأْرُسُم ُغْصَن َزْيتوٍن ِعْنَد َفِم اْلَحماَمِة، ُثمَّ ُأَلوِّ 1

ُنَصلّي	َمعاً:	

؛ أَلنََّك َتْحمينا، َوَتكوُن َمَعنا. َنْشُكُرَك يا َربِّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

َوباَرَك الّلُه ُنوحًا َوَبنْيِه، َوقاَل َلُهُم: اْنموا َواْكُثروا َواْمَلوا اأَلْرض.
)تكوين 9: 1(

الِم اْلَحماَمُة َتْرُمُز لِلسَّ
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ُن، َأْزواَج اْلَحَيواناِت داخَل اْلُفْلِك، َوَأْلُصُقها:   َنشاط ُأَلوِّ 2

ُفْلُك نوٍح 
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ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

1- ماذا َطَلَب الّلُه من إِْبراهيَم؟

2- ماذا َوَعَد الّلُه إِْبراهيَم؟

3- َهْل َأطاَع إِْبراهيُم الّلَه؟

؟ بِّ 4- ماذا َتقوُل َأْنَت لِلرَّ

اللُّه	َيْدعو	إِبراهيَم

الدَّْرُس

11
ُة: إِْبراهيُم ُأْنموَذجًا لإِْلْنساِن الَّذي ُيْؤِمُن بِالّلِه، َوُيطيُعُه. ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

ها َوبَِك َتَتباَرُك اأَلْرُض ُكلُّ

ُة إِبراهيَم )تكوين 12: 1- 9( ِقصَّ

ِة َدْعَوِة الّلِه َلُه.- 1 اْستِْخالِص ِصفاِت إِْبراهيَم ِمْن قصَّ
َتْعداِد َبْعِض ِصفاِت إِْبراهيَم، ِمْن ِخالِل ِقّصِة َدْعَوتِِه.- 2
االْقتِداِء بإيمان إِبراهيَم.- 3

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ



36

ُل ِصفاِت إِْبراهيَم الّصحيحة:  َنشاط ُأَظلِّ 1

ُنَصلّي	َمعاً:	

َك يا َرّب، َوُأطيُع َكِلَمَتَك. ُأِحبُّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

ويتبارك في نسلك جميع أمم األرض؛  ألّنك سمعت لي.
 )تكوين 22: 18(

ُيْؤِمُن بِالّلِه 
ال ُيطيُع الّلَه ُيِحبُّ الّلَه

ِصفاُت إِْبراهيَم

َيثُِق بالّلِه  ال َيثُِق بِالّلِه
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ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 2

بك تتبارك األرض كلها
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ميالد	يسوع	المخلّص
َتْهِدُف اَلْوَحَدُة الّثالَِثُة )ميالُد	َيسوَع	الُْمَخلِِّص( إِلى َتْعريِف التَّالميِذ َعلى َمْرَيَم اْلَعْذراِء، 

ْرُس 13: َمْرَيُم  ياَرِة )الدَّ ُر َمْرَيَم اْلَعْذراِء(، َوالزِّ ْرُس 12: اْلَمالُك ُيَبشِّ ِمْن ِخالِل اْلبِشاَرِة )الدَّ

َكما  ميالِدِه،  َأْحداِث  ِخالِل  ِمْن  ِص،  اْلُمَخلِّ اْلَمسيِح  َوَيسوَع  اليصاباِت(،  َتزوُر  اْلَعْذراُء 

ْرُس 14: ميالُد َيسوَع(، َواْلَفَرِح  تِِه ِفي َحياِة اْلُمْؤِمِن )الدَّ يَّ َوَرَدْت في اإِلْنجيِل، َوإِْدراِك َأَهمِّ

جوِد َلُه َمَع اْلَمجوِس  ُرُكْم بَِفَرٍح َعظيم(، َوالسُّ ْرُس 15: ُأَبشِّ عاِة )الدَّ بِميالِدِه َعلى ِمثاِل الرُّ

ْرُس 17:  َل بِطاَعِة َيسوَع، َواْحتِراِمِه لِوالَِدْيِه )الدَّ ْرُس 16: َأَتْينا لَِنسُجَد َلُه(، َوَأْن َيَتَمثَّ )الدَّ

الَهَرُب إِلى ِمْصَر(.

الْوَْحَدُة

3

الدَّْرُس

11
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ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

ِة - 1 ِقصَّ ِخالِل  ِمْن  اْلَعْذراِء،  َمْرَيَم  ِصفاِت  اسْتنِتاِج 
اْلبِشاَرِة.

2 -. بِّ االْقتِداِء بَِمْرَيَم اْلَعْذراِء في طاَعتِها لِلرَّ

1- َأْيَن كاَنْت َتعيُش َمْريُم اْلَعْذراُء؟
2- َأْيَن ُتْوَجُد َمديَنُة الّناِصَرِة؟

3- لَِمْن كاَنْت َمْرَيُم اْلَعْذراُء َمْخطوَبًة؟
4- لِماذا اْختاَر الّلُه َمْرَيَم اْلَعْذراَء؟

5- ماذا قاَل الَمالُك لِْلَعْذراِء؟
6- ما اْسُم الَمالِك؟

7- ماذا َأجاَبِت ْالَعْذراُء؟

ُة بِشاَرِة اْلَمالِك لَِمْرَيَم اْلَعْذراِء )لوقا 1: -26 38( ِقصَّ

َوَتِلديَن اْبنًا، َوُتَسمّيَنُه َيسوَع )الُمَخلِّص( 

ُر	َمْرَيَم	الَْعْذراِء الَْمالُك	ُيَبشِّ

. بِّ ُة: االْقتِداُء بِطاَعِة َمْرَيَم اْلَعْذراِء لَِمشيَئِة الرَّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الدَّْرُس

12

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنَصلّي	َمعاً:	

بُّ َمَعِك. )لوقا 1: 28( الُم َعَلْيِك يا َمْرَيُم، يا ُمْمَتِلَئًة نِْعَمًة، الرَّ السَّ

ُد،	َونَْحَفُظ:	 نَُردِّ

ها أنا أمة الّرّب، فليكن لي بحسب قولك. )لوقا 1 : 38( 

ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 1

السالم عليك يا مريم،
يا ممتلئة نعمة،
 الرب معك.

)لوقا 1: 28(           
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ُنها:  َنشاط ُر َعِن الّلْوَحة، وُأَلوِّ ُأَعبِّ 2

ّب، فليكن  ها أنا أمة الرَّ
لي بحسب قولك.

)لوقا 1 : 38(

الُم َعَلْيِك يا َمْرَيُم، يا ُمْمَتِلَئًة نِْعَمًة. )لوقا 1: 28( السَّ



4٢

ياَرِة، بِاْستِْخداِم آياِت اْلَمْقَطِع اإلْنجيليِّ )لوقا 1 : 42 - 43(.- 1 ِة الزِّ َسْرِد ِقصَّ
ياَرِة.- 2 ِة الزِّ ِة ِمْن َأْحداِث ِقصَّ اْستخراِج اْلِعْبَرِة اأَلساِسيَّ
ياَرِة.- 3 ِة الزِّ هًا بَمْرَيَم اْلّعْذراِء في ِقصَّ الّتعبيِر َعْن سلوٍك َيْنووَن اْلِقياَم بِِه، َتَشبُّ

مريم عند اليصابات )لوقا 1: 39 -45(

؟ من َأْيَن لي هذا، َأْن َتْأتَي ُأمُّ  َرّبي إَِليَّ

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

1- َأْيَن كاَنْت َتعيُش اليصاباُت؟
2- لِماذا َذَهَبْت َمْرَيُم إِلى اليصاباِت؟

3- ماذا قاَلِت اليصاباُت لَِمْرَيَم؟
4- ما اْسُم اْبِن َزَكرّيا َواليصاباِت؟

َمْرَيُم	الَْعْذراُء	َتزوُر	اليصاباِت

ُة: ُنِحُب، اآلَخريَن َعلى ِمثاِل َمْرَيَم اْلَعْذراِء، َوُنساِعُدُهْم. ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الدَّْرُس

13

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنَصلّي	َمعاً:	

ُمباَرَكٌة  َأْنَت في النِّساِء وُمباَرَكٌة َثَمَرُة َبْطنِِك.
)لوقا 1 : 42(

نرّدد	وَنْحَفظ:	

من َأْيَن لي هذا، َأْن َتْأتَي ُأمُّ  َرّبي إَِليَّ
)لوقا 1 : 43( 

ُق َبْيَن اآليِة َوالّصوَرِة الَّتي ُتناِسُبها:  َنشاط ُأَوفِّ 1

الُم َعَلْيِك يا َمْرَيُم، يا  السَّ
بُّ َمَعِك. ُمْمَتِلَئًة نِْعَمًة، الرَّ

ُمباَرَكٌة َأْنِت في النِّساِء، 
َوُمباَرَكٌة َثَمَرُة َبْطنِِك.

 ، بِّ ها َأنْا خاِدَمُة الرَّ
َفْلَيُكْن لي بَِحْسِب َقْولِك.
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ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 2

مباركٌة أنِت في الّنساء ومباركٌة ثمرة بطنك. )لوقا 1: 42(
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ِد اْلَمسيِح َعلى َخريَطِة ِفَلْسطيَن. يِّ ِة.                     2- تحديِد َمكاِن ميالِد السَّ َة اْلميالِد بُِلَغتِِهم اْلخاصَّ    1- َسْرِدِ ِقصَّ
ِد الَمسيِح في َحياتِِهْم. يِّ ِة الميالِد.             4- االقتداِء بتواضِع السَّ   3- َتَسْلُسِل َأْحداِث ِقصَّ

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

1- ماذا ُأشاِهُد في هِذِه الّصوَرِة؟
2- ما اْسُم الَمديَنِة الَّتي َتّم فيها هذا 

       الَحَدُث؟

3- َأْيَن ُتْوَجُد هذه المدينة؟
4- َكْيَف أْحَتِفُل بِعيِد الميالِد في َبْيتي؟

5- لِماذا ُولَِد َيسوُع في َمغاَرٍة؟

ميالُد	َيسوَع

ُة: ِوالَدُة َيسوَع اْلَمسيِح ِمْن َمْرَيَم اْلَعْذراِء في َبْيَت َلْحَم. ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الدَّْرُس

14

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنَصلّي	َمعاً:	

؛ أَلنََّك َأْرَسْلَت َلنا الُمَخلَِّص. َنْشُكُرَك يا َربِّ

نرّدد	وَنْحَفظ:	

وبينما هما في بيت لحم، جاء وقتها لِتلد... فولدت ابنها الْبكر
         )لوقا 2 : 7-6(

ُنها:  َنشاط َأْقَرُأ اْسَم َشْخِصّياِت اْلميالِد، َوُأَلوِّ 1

يوسف         مريم
يسوع           مالك
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فولدت ابنها البكر وقمطته 
وأضجعته في المذود

)لوقا 2 : 7(

ُن اآلتَِي:2  َنشاط ُأَلوِّ
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َخريَطِة   َنشاط َعلى  اْلَمسيِح  ِد  يِّ السَّ ميالِد  أحداث  باألرقام  ُأرتُِّب 
ِفَلْسطيَن:

3

سيناء
 مصر

بيت لحم 

ت
لمي

حر ا
الب

دن
ألر

ر ا
نه

 القدس

البحر

ض المتوسط
 األبي

رية
 طب

يرة
بح

نابلس 

الّناصرة

قانا 

الجليل 
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عاِة بَِأْحداٍث ُمَتَسْلِسَلٍة. - 1 َة بِشاَرِة اْلَمالئَِكِة لِلرُّ َسْرِد ِقصَّ
ديَن اآلَيَة )لوقا 2 : 14(.- 2 َتسبيِح الّلِه، ُمَردِّ

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش َمعًا:

عاِة؟ 1- ماذا قاَل الَمالُك لِلرُّ
عاُة؟ 2- ماذا ُيَسّمى الَمكاُن الَّذي كاَن فيِه الرُّ

3- َأْيَن ُيْوَجُد هذا الَمكاُن؟
عاُة لُرْؤَيِة َيسوَع؟ 4- لِماذا َذَهَب الرُّ

»تعالوا نذهب إلى بيت لحم؛ لنرى هذا الحدث الذي َأخبرنا به الّرب« )لوقا 2: 8 - 19(

ُرُكْم	ِبَفَرٍح	َعظيم أَُبشِّ

عاِة بِميالِد َيسوَع اْلَمسيِح في َبْيَت َلْحَم. ُة: بِشاَرُة اْلَمالِك لِلرُّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الدَّْرُس

15

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنَصلّي	َمعاً:	

ُة الُم َوفي النَّاِس اْلَمَسرَّ ِه في الُعلى َوَعلى اأَلْرِض السَّ اْلَمْجُد لِلَّ
)لوقا 2 : 14(

ْعِب. ُرُكْم بَِفَرٍح َعظيٍم َيكوُن لَِجميِع الشَّ َفها َأنا ُأَبشِّ

. بُّ ٌص ُهَو اْلَمسيُح الرَّ ُه ُولَِد َلُكُم الَيْوَم في َمديَنِة داوَد ُمَخلِّ َأنَّ
                       )لوقا 2 :10 - 11(

  َنشاط

  َنشاط

عاِة َمَع ُزمالئي: َة بِشاَرِة الرُّ ُأَمثُِّل ِقصَّ

ْفِل َيسوَع: عاِة في إِيجاِد الطِّ ُأساِعُد الرُّ

1

2

نرّدد وَنْحَفظ: 
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ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 3

المجد لله في العال وعلى األرض 
السالم وفي الناس المسرة



5٢

ِة ِزياَرِة اْلَمجوِس لَِيسوَع.- 1 ِف إِلى ِقصَّ َعرُّ التَّ
ْفِل.- 2 اْستْنتاِج َسَبِب ُسجوِد اْلَمجوِس لَِيسوَع الطِّ
َتمْييِز ُرموِز َهدايا اْلَمجوِس.- 3

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

1- َمِن اأَلْشخاُص في الّلوحة؟

2- ِمْن َأْيَن َأَتوا؟

3- إِلى َأْيَن َيْذَهبوَن؟

4- ما الَّذي َأْرَشَدُهْم؟

5- لَِمْن َيْسُجُد الَمجوُس؟

موَن لَِيسوَع؟ 6- ماذا ُيَقدِّ

7- إِلى ماذا َتْرُمُز َهداياُهْم؟

8- ماذا َفَعَل الَمجوُس َبْعَد ذلَِك؟

9- لِماذا َسَجَد الَمجوُس لَِيسوَع؟

10- لِماذا َنْسُجُد لَِيسوَع؟

سجود المجوس ليسوع الطفل )متى 2 : 1 - 12(

أََتْينا	لَِنسُجَد	لَُه

ْفِل، َوَتْقديُم اْلَهدايا َلُه. ُة: ُسجوُد اْلَمجوِس لَِيسوَع الطِّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

الدَّْرُس

16

ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 1

ُنَصلّي	َمعاً:	

ُم َحياَتنا َوَأْعماَلنا َلَك. ُدَك يا َرّب، َوَنْسُجُد َلَك، َوُنَقدِّ ُنَمجِّ

نرّدد	وَنْحَفظ	:	

ُموا َلُه َهدايا َذَهبًا َوُلبانًا َوُمّرًا  َسَجدوا َلُه ... َوَقدَّ
)متى 2 : 11(

أتينا
 لنسجد له
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ِل بِما ُيناِسُبها في اْلَعموِد الّثاني:  َنشاط َأِصُل اْلَكِلَمَة في اْلَعموِد اأَلوَّ 2

َذَهبًا

ُلبانًا

ُمّرًا

هدايا الَمجوِس
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الَهرَُب	إِلى	ِمْصَر

ْفِل َيسوَع المولوِد في َبْيَت َلْحَم. ُة: اْلَهَرُب إِلى ِمْصَر حِفاظًا َعلى َحياِة اْلطَّ ْعليِميَّ الُخالَصُة التَّ

ْفِل اإِلى ِمْصَر.- ١ َتْفسيِر َسَبِب َهَرِب عاِئَلِة َيسوَع الطِّ
اْسْتِنتاِج َسَبِب َعْوَدِة عاِئَلِة َيسوَع اإِلى الّناِصَرِة.- ٢
تحديِد َخطِّ َسْيِر اْلَهَرِب اإِلى ِمْصَر -ِبالتََّسْلُسِل، َواْلَعْوَدِة اإِلى الناصرة على خريطِة ِفَلْسطين.- 3

ُنالِحُظ، َوُنناِقُش  َمعًا:

1- ماذا قاَل الَمالُك لِيوُسَف؟

ُه؟ بِيَّ َوُأمَّ 2- َأْيَن َأَخَذ يوُسُف الصَّ

3- َمْن هيرودُس؟

4- ماذا َحَدَث أِلْطفاِل َبْيَت َلْحَم؟

5- لِماذا َقَتَل هيرودُس َأْطفاَل

       َبْيَت َلْحَم؟

6- َمتى َرَجَع َيسوُع إِلى الّناِصَرِة؟

َسُة  7- لِماذا عاَدِت اْلعائَِلُة الُمَقدَّ

      إِلى الّناِصَرِة؟

8- َكْيَف ُأطيُع والَِدي؟

9- َكْيَف كاَن َيسوُع َيْنمو؟

ُة اْلَهرِب إِلى ِمْصَر )متى 2: 13 - 23( ِقصَّ

الدَّْرُس

17

َعىل: قادريَن  يكونوا  َأْن  ْرِس  الدَّ ِمَن  االْنتِهاِء  َبْعَد  الّطلبة  ِمَن  ُع  ُيَتَوقَّ اأَلْهداُف: 
ْرِس َأْن يكونوا قادريَن َعىل: ُع ِمَن الّطلبة َبْعَد االْنتِهاِء ِمَن الدَّ اأَلْهداُف: ُيَتَوقَّ
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ُنَصلّي	َمعاً:	

ْعَمِة. اْجَعْلني يا َربِّ ِمْثَل َيسوَع، َأْنمو في اْلقاَمِة َوالِحْكَمِة َوالنِّ

نرّدد	وَنْحَفظ:	

كان يسوع ينمو في القامِة والحكمِة والّنعمِة عنَد الله والّناس
)لوقا 2: 52(

ُن اآلتَِي:  َنشاط ُأَلوِّ 1

خذ الّطفل وأّمه، واهرب إلى مصَر )متى 2: 13(
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َبْيَت   َنشاط ِمْن  الَهَرِب  مساَر  ِفَلْسطيَن  َخريَطِة  َعلى  ُأَعيُِّن 

َسِة إِلى الّناِصَرِة: َلَحَم إِلى ِمْصَر، َوَعْوَدَة اْلعائَِلِة اْلُمَقدَّ

2

  القدس
 بيت حلم

سيناءالنقب
  مرص

خليج العقبة

األردن

سورية

لبنان

 طربية
 النارصة

البحر امليت

بحرية طربيا
البحر

األبيض املتوسط
اجلليل

ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبني
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َأْنمو َعلى ِمثاِل َيسوَع بِاْلِحْكَمِة َواْلقاَمِة:  َنشاط 3

َأْلُصُق صوَرتي وَأنا 

ِطْفٌل َصغيٌر

َأْلُصُق  صوَرًة 

َجديَدًة لي

َأْنمو َعىل ِمثاِل َيسوَع:

بَِعْقيل



راِسيُّ الثّاني الَفْصُل الدِّ
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َتْحَتوي الَْوْحَدُة الّرابعة بُِعنوان )َيسوُع َيْصَنُع الُْمْعِجزاِت( َعلى َخْمَسِة دروٍس، 
يُِّد الَْمسيُح، َوَتْهِدُف اإِلى اْكِتشاِف  تتناوُل َبْعضاً ِمَن الُْمْعِجزاِت الَّتي اْجَتَرَحها السَّ
َل ُمْعِجزاتِِه  َمْن ُهَو َيسوع، ِمْن خلاِل ُمعجزاتِِه، َفُهَو ُيشاِرُك النّاَس اأْفراَحُهْم، َوَيْصَنُع اأوَّ

ْرُس )18(: ُعْرُس قانا الَْجليِل(. َوَيسوع ُيَسكُِّن الْعاِصَفَة،  في ُعْرِس قانا الَْجليِل )الدَّ

ْرُس )19(: َيسوُع ُيَسكُِّن  َوُيعيُد حالََة الُْهدوِء اإِلى الَْبْحِر َوالاْطِمْئناِن اإِلى التَّلاميِذ )الدَّ

ْرُس  الْعاِصَفَة(. َوَيسوع ُيْشِفُق َعلى الُْمَتاألِّميَن، َوُيْظِهُر لَُهْم َمَحبََّتُه َوَعْطَفُه َعَلْيِهْم )الدَّ

ْرُس )21(:َيسوُع َيْشفي  )20(: َيسوُع َيْشفي الُْبُرَص الَْعَشَرَة(، َوْيشفي الَْكسيَح )الدَّ
الَْكسيَح(. َوُيْشِفُق َعلى الُْجموِع الْجائَِعِة الَّتي اأَتْت ِمْن َبعيٍد لَِسماِع َتعاليِمِه، َوَيْصَنُع 

ْرُس )22(: َيسوُع ُيْطِعُم َخْمَسَة اآلاٍف(. ْطعاِمِهْم )الدَّ ُمْعِجَزَة َتْكثيِر الُْخْبِز؛ لاإِ

َيسوع َيْصَنُع اْلُمْعِجزاِت اْلَوْحَدُة
4
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ُل الْماَء اإِلى َخْمٍر في ُعْرِس قانا الَْجليِل.  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع ُيَحوِّ

الدَّرُْس   18 ُعْرُس قانا اْلَجليِل 

  َمْن َترى في الّصوَرِة؟                        َمْع َمْن َذَهَب َيسوُع اإِلى الُْعْرِس؟

  اأْيَن كاَن الُْعْرُس؟             ماذا َحَدَث في الُْعْرِس؟

  ماذا َطَلَبْت َمْرَيُم ِمْن َيسوَع؟      ماذا َفَعَل َيسوُع؟

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ

ِة. 1- ِروايِة اأْحداِث ُمْعِجَزِة قانا الَْجليِل بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

2- اْسِتْنتاِج َسَبِب ِقياِم َيسوَع بُِمْعِجَزِة قانا الَْجليِل.

يَِّة ُمشاَرَكِة النّاِس اأْفراَحُهْم. 3- َتْثميِن اأَهمِّ

ِة ُمْعِجَزِة قانا الَْجليِل )يوحنا2: 2 – 11(  َبْعَد َسْرِد ِقصَّ

نُلاِحُظ، َونُناقُِش:



62

نَُصلّي َمعًا:

أنََّك تُشاِركُنا اأْفراَحنا، َوتَُلّبي  نَْشُكُرَك يا َيسوُع؛ لا

 اْحِتياجاتِنا. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))قالَْت َمْرَيُم لِْلَخَدِم: َمْهما قاَل لَُكْم َفاْفَعلوُه((.

         )يوحنا2: 5( 
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اأْكُتُب اْلَكِلَمَة في َمكانِها اْلُمناِسِب، ثُم اأَلوُِّن:َنشاط )1(

اإِلى   ُل   ُيَحوِّ َيسوُع 

. في ُعْرِس 

        قانا اْلَجليِل        اْلماَء            َخْمٍر

َخْمرماء
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َنشاط )2(: اأَلوُِّن الاآتي:

يسوع يحوّل الماء
 اإلى خمر 

في عرس قانا الجليل.
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع ُيَسكُِّن الْعاِصَفَة، َوُيْنِقُذ التَّلاميَذ ِمَن الَْغَرِق.

َيسوع ُيَسكُِّن اْلعاِصَفَة

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟            ماذا َحَصَل لِلقارب؟ 
  اأْيَن كان َيسوُع؟       َمتى ُسكَِّنِت الّريُح؟ 

   ماذا قاَل َيسوُع؟ 

ِة.  1- ِروايِة اأحداث ُمْعِجَزِة َتْسكيِن الْعاِصَفِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

2- ُمقاَرنَِة حالَِة الَْبْحِر والتَّلاميِذ َقْبَل الُْمْعِجَزِة َوَبْعَدها.

لِهيَّة. عوِر بالثَِّقِة بُِقْدَرِة َيسوَع الاإ 3- الشُّ

ِة ُمْعِجَزِة َتْسكيِن الْعاِصَفِة )متى8: 23 – 27(  َبْعَد َسْرِد ِقصَّ

الدَّرُْس   19

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

يا َيسوُع، اأنا اأثُِق بَِك، َولا اأخاُف َشْيئاً، َواأنَْت َمعي، 

اآمين. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

ياُح والبحُر؟((.              َب النّاُس َوقالوا: ))َمْن هذا حتّى تُطيَعُه الرِّ فتَعجَّ

           

   )متى 8: 27( 
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َة َتْسكيِن َيسوَع لِْلعاِصَفِة، ِمْن ِخلاِل الاآتي: َنشاط )1( اأْروي قِصَّ

ِة َتْسكيِن الْعاِصَفِة:  َن َكِلماِت ِقصَّ أَكوِّ آتَِيَة؛ لا أْحُرَف الا  اأَرتُِّب الا

ق
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ي
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َنشاط )2(: اأَلوُِّن الاآتي:

من هذا حتّى
 تطيعه الرياح والبحر؟



69

نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْشفي الُْبُرَص الَْعَشَرَة، َوواِحداً ِمْنُهْم َشَكَر َيسوَع.

َيسوُع َيْشفي اْلُبُرَص اْلَعَشَرَة الدَّرُْس   20

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟              اأْيَن كاَن َيسوُع ذاِهباً؟
  ماذا َطَلَب الُْبُرُص ِمْن َيسوَع؟        َمْن عاَد لَِيْشُكَر َيسوَع؟

آَخريَن اأْن َيْعَملوا َبْعَد ِشفائِِهْم؟   ماذا كاَن َعلى التِّْسَعِة الا

ِة. ِة ِشفاِء الُْبُرِص الَْعَشَرِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ 1- َسْرِد ِقصَّ

2- ُشكِر اللِّه َعلى نعمته وَعطاياُه.

ِة ِشفاِء الُْبُرِص الَْعَشَرِة )لوقا 17: 11 – 19( َبْعَد َسْرِد ِقصَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

يا َيسوُع، اْجَعْلني اأْشُكُرَك دائِماً َعلى َجميِع نَِعِمَك

َوَعطاياَك. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))قاَل َيسوُع لِلاأْبَرِص: قم، واذهب، اإيمانك خلّصك((. 

         )لوقا 17 :19( 
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اأَلوُِّن اْلقائَِل: َنشاط )1(

روا؟ َفاأْيَن التِّْسَعُة؟   َمِن الْقائُِل: األَْيَس الَْعَشَرُة َقْد ُطهِّ

آتَِيَة:        )لوقا 17: 13(   آَيَة الا أَشكَِّل الا   اأَرتُِّب الَْكِلماِت؛ لا

 َيسوع    يا    ارحمنا   يا   معلم 

آَيَة:  اأْكُتُب الا

الرّسل يسوع  الرّجل 



72

ُن الَّذي َشَكَر َيسوَع:  َنشاط )2(:اأْكِمُل َرْسَم الُْبُرِص الَْعَشَرِة، َواألَوِّ

اأْبَرُص واِحٌد َشَكَر َيسوَع

ُشْكِرًا يا يسوع
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْشفي الرَُّجَل الَْكسيَح.

 َيسوُع َيْشفي اْلَكسيَح 

ِة. 1- ِروايِة اأْحداِث الُْمْعِجَزِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

2- اْسِتْنتاِج َسَبِب ِشفاِء َيسوَع لِْلَكسيِح.

3- اْكِتشاِف َمَحبَِّة َيسوَع لِْلُمَتاألِّميَن، ِمْن ِخلاِل الُْمْعِجَزِة.

فاء. 4- الثَِّقِة بُِقْدَرِة َيسوَع َعلى الشِّ

َبْعَد َسْرِد ُمْعِجَزِة ِشفاِء الَْكسيِح )مرقس2: 3 – 5، 11 – 12(

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟              ِممَّ كاَن ُيعاني الرَُّجُل الَّذي اأْحِضَر اإِلى َيسوَع؟

  َكْيَف اأْدَخلوُه اإِلى َيسوَع؟          ماذا قاَل َيسوُع لِلرَُّجِل الَْكسيِح؟

الدَّرُْس   21

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

َجميِع  ِمْن  ِشفائي  َعلى  قاِدٌر  بِاأنََّك  َيسوُع،  يا  اأْؤِمُن 

أْمراِض.  الا

ُد، َوَنْحَفُظ:   نَُردِّ

قاَل َيسوُع لَْلَكسيِح: ))قم، واحمل فراشك، واذهب اإلى بيتك((.             

                 )مرقس2: 11( 
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اأْكُتُب اْلِعباراِت في َمكانِها اْلُمناِسِب، ثُّم اأَمثُِّل:َنشاط )1(

َيسوُع قاِدٌر اأْن َيْشفيَكاأنا اأثُِق بِاأنَّ َيسوَع َسَيْشفيني

 اآِمْن بُِقْدَرِة َيسوَع َعلى ِشفائَِك. 
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َنشاط )2(:اأَلوُِّن الاآتي:

قم، واحمل فراشك، 
واذهب اإلى بيتك.
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع ُيْطِعُم الُْجموَع الْجائَِعَة في ُمْعِجَزِة َتْكثيِر الُْخْبِز.

َيسوع ُيْطِعُم َخْمَسَة اآلاٍف

َمكاِت. أْرِغَفِة َوالسَّ 1- ِذْكِر َعَدِد الا

ِة. 2- ِروايِة اأْحداِث الُْمْعِجَزِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

3- اْسِتْنباِط َسَبِب ِقياِم َيسوَع لُِمْعِجَزِة َتْكثيِر الُْخْبِز.

َبْعَد َسْرِد ُمْعِجَزِة َتْكثيِر الُْخْبِز )لوقا 9: 10 – 17(

 ماذا َترى في الّصوَرِة؟           َمْن َيْتَبُع َيسوَع؟

َمكاِت؟  أْرِغَفِة َوالسَّ   لِماذا َتِبَعِت الُْجموُع يسوَع؟         َكْم كاَن َعَدُد الا

  َكْيَف اأْشَبَع َيسوُع الُْجموَع؟

الدَّرُْس   22

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

اأْعِطنا ُخْبَزنا َكفاَف َيْوِمنا.

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

ماِء، وباَرَك، وكَسَر، واأعطى   ))رَفَع َيسوُع َعيَنيِه نَحَو السَّ

تلاميذه؛ ليطعموا الجموع((.

           )لوقا 9: 16( 
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أْرِغَفِة الَّتي َوَرَدْت في الُْمْعِجَزِة: َمكاِت َوالا ُن َعَدَد السَّ َنشاط )1(:األَوِّ
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َنشاط )2(:اأَلوُِّن الاآتي:

بارك يسوع وكسر الاأرغفة 

فاأكلوا كلهم حتى شبعوا.
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َتْحَتوي الَْوْحَدُة الخاِمس بُِعنوان )نَْحَو عيِد الِْفْصِح( َعلى َخْمَسِة ُدروِس، َتَتناَوُل 

اإِلى  نَْبَدُؤها بُِدخوِل َيسوَع  أْرِضيَِّة،  الا الَْمسيِح  يِِّد  الاأخيَرَة ِمْن َحياِة السَّ الَْمراِحَل 

عانين(.  ْرُس )23(: اأَحُد الشَّ الُْقْدِس، َوالُْجموُع َتْسَتْقِبلُُه بِالُْهتاِف، َكالُْملوِك )الدَّ

ِس اأْثناَء الَْعشاِء الاأخيِر َمَع الرُُّسِل؛ لَِكْي َيْبقى َمَعنا  ُس ِسرَّ الُْقْرباِن الُْمَقدَّ َوَيسوُع ُيَؤسِّ

ليِب؛ ِمْن  ْرُس )24(: الَْعشاُء الاأخيُر(. َوَيسوُع َيَتاألَُّم، َوَيموُت َعلى الصَّ دائِماً )الدَّ

ْرُس )25(: َيسوُع ُيَخلُِّصنا(. َولِكنَُّه َيَتَغلَُّب َعلى الَْمْوِت، َوَيقوُم  اأْجِل َخلاِصنا )الدَّ

ْرُس )26(: الَْمسيُح قاَم َحّقاً قاَم(. َوَيْظَهُر لِِتْلميَذي عْمواَس،  في الَْيْوِم الثّالِِث )الدَّ

ْرُس )27(: َيسوُع َيْظَهُر لِلتَّلاميِذ(. َوُيراِفُقُهْم في الطَّريِق، َوَيَتناَوُل الَْعشاَء َمَعُهْم )الدَّ

اْلَوْحَدُة           َنْحَو عيِد الِفْصِح
5
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْدُخُل الُْقْدِس، َوَتْسَتْقِبلُُه الُْجموُع بِالُْهتاِف، َكالُْملوِك.

عانيَن   اأَحُد الشَّ

ِة. ِة ُدخوِل َيسوَع اإِلى الُْقْدِس بِلَُغِتِهم الْخاصَّ 1- ِروايِة ِقصَّ

. نْجيِليِّ 2- اْسِتْخراِج َعلاماِت الَْفَرِح بِاْسِتْقباِل َيسوَع ِمَن النَّصِّ الاإِ

3- اْسِتْنباِط َسَبِب اْسِتْقباِل الُْجموِع لَِيسوَع بِهِذِه الطَّريَقِة.

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟               َكْيَف َدَخَل َيسوُع الُْقْدَس؟
 َكْيَف اْسَتْقَبَلِت الُْجموُع َيسوَع؟     ماذا كانَْت الُْجموُع َتْهِتُف؟ َولِماذا؟

 ماذا َيْحِملوَن في اأْيديِهْم؟
ْيتوِن َوَسَعِف النَّخيِل؟ أْعياِد نَْسَتْقِبُل َيسوَع بِاأْغصاِن الزَّ  في اأيِّ الا

َبْعَد َسْرِد اأْحداِث ُدخوِل َيسوَع اإِلى اأوْرَشليَم )متى 21: 11-1(

الدَّرُْس   23

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا: اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْدُخُل الُْقْدِس، َوَتْسَتْقِبلُُه الُْجموُع بِالُْهتاِف، َكالُْملوِك.

يا َيسوُع، نَْحُن نَْسَتْقِبلُُك دائِماً بَِفَرٍح، في قُلوبِنا َوُبيوتِنا 

َوَكنائِِسنا. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

آتي باسم الرب، هوشعنا في الاأعالي((. ))مبارك الا

)متى 21: 9(         
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ُن:َنشاط )1( اأَرتُِّب الَْكِلماِت في َمكانِها الُْمناِسِب، ثُمَّ األَوِّ

آتيبِاْسِم الا

هوشعنا الاأعالي

الرَّّبفي

ُمباَرٌك
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عانين: َنشاط )2(: اأَلوُِّن الّصوَرَة الَّتي َلها َعلاَقٌة ِباأَحِد الشَّ
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

أْقَدِس. ُس َيسوُع ِسرَّ الُْقْرباِن الا  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: في الَْعشاِء الاأخيِر، ُيَؤسِّ

اْلَعشاُء الاأخيُر الدَّرُْس   24

ِة. 1- َسْرِد اأْحداِث الَْعشاِء الاأخيِر بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

2- َترديِد الِْعباراِت الَّتي قالَها َيسوُع في الَْعشاِء الاأخيِر.

3- َتْوضيِح َمْعنى َقْوِل َيسوَع: اْصَنعوا هذا لِِذْكري.

بّانِّي. أْقَدِس في الَعشاِء الرَّ 4- ُشْكِر اللِّه َعلى َمْنِحِهْم ِسّر الُقْرباِن الا

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟               َمْن َيْجِلُس َمَع َيسوَع؟

  ماذا كانوا َيْفَعلوَن؟                   ماذا قاَل َيسوُع ِعْنَد َكْسِر الُْخْبِز؟

  ماذا قاَل َيسوُع ِعْنَد َرْفِع الَْكاأِْس؟   ماذا َعنى َيسوُع بَِقْولِِه: ))اْصَنعوا هذا لِِذْكري((؟

َبْعَد َسْرِد اأْحداِث الَْعشاِء الاأخيِر )لوقا22: 14- 20(

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

أنََّك اأْعَطْيَتنا َجَسَدَك َوَدَمَك ِغذاًء  اأْشُكُرَك يا َيسوُع؛ لا

لُِنفوِسنا.

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

قاَل َيسوُع: ))هذا ُهَو َجَسدي الَّذي ُيْبَذُل ِمْن اأْجِلُكْم، 

اْصَنعوا هذا لِِذْكري((.

                )لوقا 22: 19( 
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َنشاط )1(
اأْشُكُل ِمَن الاأْحُرِف الاآتَِيِة َكِلَمًة َلها َعلاَقٌة 

ِباْلَعشاِءِ الاأخيِر:
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َنشاط )2(: اأَلوُِّن الاآتَِي:

اصنعوا 
هذا لِذْكِري
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

ليِب؛ ِمْن اأْجِل َخلاِصنا. اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيَتاألَُّم، َوَيموُت َعلى الصَّ

َيسوُع ُيَخلُِّصنا

ليِب.  آَيِة الَّتي قالَها َيسوُع َوُهَو َعلى الصَّ 1- ِذْكِر الا
ِة. 2- ِروايِة حاِدَثِة َصْلِب َيسوَع َوَمْوتِِه بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

ليِب؛ لَِخلاِصنا. يماِن باأنَّ َيسوَع ماَت َعلى الصَّ 3- الاإ

ليِب؟   ماذا َترى في الّصوَرِة؟             َهْل َتاألََّم َيسوُع َعلى الصَّ

ليِب؟   َمْن ُصِلَب َمَع َيسوَع؟             في اأيِّ َيْوٍم ماَت َيسوُع َعلى الصَّ

َبْعَد َسْرِد حاِدَثِة َصْلِب َيسوَع َوَمْوتِِه )لوقا23 : 46-26(

هَكذا 

اأَحبَّنا 

َيسوُع

الدَّرُْس   25

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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َبْعَد َسْرِد حاِدَثِة َصْلِب َيسوَع َوَمْوتِِه )لوقا23 : 46-26(

نَُصلّي َمعًا:

يا َيسوُع، اْرَحْمني، َوِزْدني اإِيماناً، َوَثبِّْتني بَِمَحبَِّتَك 

أَبِد.  اإِلى الا

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))يا اأَبتاُه، في َيَدْيَك اأْسَتْوِدُع روحي((.

              )لوقا 23: 46( 
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اأْكُتُب َمِن اْلقائُِل، َواأَلوُِّن لَِمْن قاَل:َنشاط )1(

اْلَيْوَم َستكوُن َمعي 

في اْلِفْرَدْوِس

ماِل لِصُّ الشِّ لِصُّ اليمين

َمِن اْلقائِل؟



93

َنشاط )2(: اأَلوُِّن الاآتَِي:

يا اأبتاه، في
يديك اأستودع روحي.



94

نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

أْمواِت في الَْيْوِم الثّالِِث.  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع قاَم ِمْن َبْيِن الا

اْلَمسيُح قاَم َحّقًا قاَم 

1- َتْعداِد َبْعٍض ِمْن ُرموِز عيِد الِْفْصِح )الِْقياَمِة(.
ِة. أْمواِت بِلَُغِتِهم الْخاصَّ 2- ِرواَيِة حاِدَثِة ِقياَمِة َيسوَع ِمْن َبْيِن الا

أْمواِت. يماِن بِقياَمِة الَْمسيِح ِمْن َبْيِن الا 3- الاإ

   ماذا َترى في الّصوَرِة؟              َمْن َوَمْن جاَء اإِلى الَْقْبِر لِِزياَرِة َيسوَع؟ َوماذا َوَجْدتا؟

أْمواِت َقْبَل ِقياَمِتِه؟   َمْن َظَهَر لَُهما؟ َوماذا قاَل؟         َكْم َيْوماً َقضى َيسوُع َبْيَن الا
  اأْيَن يوَجُد َقْبُر َيسوَع؟

أْمواِت )لوقا24: 12-1( َبْعَد َسْرِد حاِدَثِة ِقياَمِة الَْمسيِح ِمْن َبْيِن الا

اْلَمسيُح قاَم

َحّقًا قاَم

الدَّرُْس   26
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أْمواِت في الَْيْوِم الثّالِِث.  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع قاَم ِمْن َبْيِن الا

أْمواِت )لوقا24: 12-1( َبْعَد َسْرِد حاِدَثِة ِقياَمِة الَْمسيِح ِمْن َبْيِن الا

نَُصلّي َمعًا:

أْمواِت، َوَوِطَئ الَْمْوَت بِالَْمْوِت،  الَْمسيُح قاَم ِمْن َبْيِن الا

َوَوَهَب الَْحياَة لِلَّذيَن في الُْقبوِر. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))ما هَو ُهنا، بل قاَم((.

)لوقا 24 :6(          
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اأَلوُِّن الّصوَرِة الَّتي َلها َعلاَقٌة ِبعيِد اْلِفْصِح: َنشاط )1(
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اأَلوُِّن، َواأَرتُِّل: َنشاط )2(
 

 اأْكُتُب الَْكِلَمَة في َمكانِها الُْمناِسِب:

بِالَْمْوِت،  َوَوِطَئ   ، َبْيِن ِمْن  الَْمسيُح  

 الَْحياَة لِلَّذيَن في .

أْمواِتقاَم الُْقبوِرالا َوَوَهَبالَْمْوَت
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْظَهُر لِِتْلميَذي عْمواَس َبْعَد ِقياَمِتِه، َوَيَتناَوُل الَْعشاَء َمَعُهما.

َيسوع َيْظَهُر لِلتَّلاميِذ 

1- اْسِتْنباِط الَْعلاَمِة الَّتي َجَعَلْت تِْلميَذي عْمواَس َيَتَعرَّفاِن اإِلى َيسوَع.

2- ُمقاَرنَِة حالَِة تِْلميَذي عْمواَس َقْبَل َمْعِرَفِتِهما بِِقياَمِة َيسوَع َوَبْعَدها. 

ِة. ِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ ئيَسِة لِْلِقصَّ أْحداِث الرَّ 3- التَّعبيِر َعِن الا

  اإِلى اأْيَن كاَن التِّْلميذاِن ذاِهَبْيِن؟                  لِماذا كاَن التِّْلميذاِن َحزيَنْيِن؟
  َمْن راَفَق التِّْلميَذْيِن َعلى الطَّريِق؟                 َكْيَف َعَرفا اأنَُّه َيسوُع؟
  َكْيَف كاَن ُشعوُرُهما َبْعَدما َعَرفا اأنَُّه َيسوُع؟      ماذا َفَعلا َبْعَد ذلَِك؟

ِة ُظهوِر َيسوَع لِِتْلميَذي عْمواَس )لوقا 24: 13- 35( َبْعَد َسْرِد ِقصَّ

امُكْث 

َمَعنا

يا َرّب
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نَُصلّي َمعًا:

أْسَمَعَك، َوَقْلبي  أراَك، َواأُذنَيَّ لا يا َيسوُع، اْفَتْح َعْيَنيَّ لا

أِحبََّك.  لا

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))اأَخَذ َيسوُع ُخْبزاً، َوباَرَك، َوَكَسَرُه، َوناَولَُهما. َفانَْفَتَحْت 

ُعيونُُهما، َوَعَرفاُه((.

            )لوقا 24: 30( 
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اأْرُسُم َوْجهًا اأماَم اْلِعباراِت الاآتية: َنشاط )1(

تِْلميذا عْمواَس َقْبَل اأْن َيْعرفا اأنَّ َيسوَع قاَم.

 تِْلميذا عْمواَس َبْعَد اأْن َعرفا اأنَّ َيسوَع قاَم.
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حيَحِة:َنشاط )2( جاَبِة الصَّ األون الدائَِرًة الَّتي َتْشِمُل َعلى الاإِ

َتَكلَّموا َمَع َيسوَع 

اْلَتقوا ِبَيسوَع

َيسوُع قاَم

اأَكلوا ُخْبزًا  

َشِبعوا

اأَكلو َمَع َيسوَع

   َفَرُح تِْلميَذي َعْمواَس
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أْمثاِل( َعلى َخْمَسِة ُدروٍس،َ َتَتناَوُل  َتْحَتوي الَْوْحَدُة الّسادسُة بُِعنوان )َيسوع ُيَعلُِّم بِالا

يِِّد الَْمسيِح، ِمْن  يِِّد الَْمسيِح، َوَتْهِدُف اإِلى التََّعرُِّف اإِلى َتعاليِم السَّ َبْعضاً ِمْن اأْمثاِل السَّ

ْرُس )28(:  ِخلاِل اأْمثالِِه. َوُيَعلُِّمنا َيسوُع اأنَّ اللَّه َيْبَحُث َعِن الْخاِطِئ؛ لُِيَخلَِّصُه )الدَّ

ْرُس )29(: َمَثُل  َمَثُل الَْخروِف الّضائِِع(. َوَيْسَتْقِبلُُه بَِفَرٍح ِعْنَد َتْوَبِتِه َوَعْوَدتِِه اإِلَْيِه )الدَّ

لاُة النّابَِعُة ِمَن الَْقْلِب  لاَة الَّتي َيْقَبلُها الاآُب ِهَي الصَّ (. َوُيَعلُِّمنا اأنَّ الصَّ الاْبِن الّضالِّ

آَخريَن في  ْرُس )30(: َمَثُل الِْفّريِسيِّ َوالَْعّشاِر (. َوْيدعونا اإِلى ُمشاَرَكِة الا الُْمَتواِضِع )الدَّ

ْرُس )31(: الَْغِنيُّ الْجاِهُل(؛ لَِكْي نَكوَن  أنانِيَِّة )الدَّ ُرنا ِمَن الطََّمِع َوالا الَْخْيراِت، َوُيَحذِّ

َبَكِة(. ْرُس )23(: َمَثُل الشَّ ِمْن اأْبناِء اللِّه الّصالِحيَن الَّذيَن َسَيْدُخلوَن الَْمَلكوَت )الدَّ

اْلَوْحَدُة
َيسوع ُيَعلُِّم ِبالاأْمثاِل6
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َيسوع ُيَعلُِّم ِبالاأْمثاِل

نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع َيْبَحُث َعِن الْخاِطِئ؛ لُِيَخلَِّصُه.

َمَثُل اْلَخروِف الّضائِِع

ِة. 1- ِرواَيِة َمَثَل الَْخروِف الّضائِِع بِلَُغِتِهم الْخاصَّ

2- اْسِتْنتاِج الِْعْبَرِة ِمْن َمَثِل الَْخروِف الّضائِِع .

 ماذا َترى في الّصوَرِة؟          َكْم َخروفاً كاَن ِعْنَد الّراعي؟
 َكْم اأضاَع الّراعي ِمَن الِْخراِف؟   َهْل َبَحَث الّراعي َعِن الَْخروِف الّضائِِع؟

 ماذا َعنى َيسوُع بِالَْخروِف الّضائِِع؟
أْصِدقاَء َبْعَد اأْن َوَجَد الَْخروَف الّضائَِع؟  لِماذا َدعا الّراعي الْجيراَن َوالا

َبْعَد َسْرِد َمَثِل الَْخروِف الّضائِِع )لوقا 15 :3 - 7(

اْفَرحوا َمعي؛

لاأنّي َوَجْدُت

َخروفَِي الّضائَِع
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نَُصلّي َمعًا:

يا َيسوُع، اأنَْت َتْبَحُث َعنّي دائِماً، َوتُريُدني اأْن اأْبَتِعَد 

َعِن الَْخطيَئِة، َواأْن اأكوَن َمَع التِّْسَعِة َوالتِّسعيَن َخروفاً. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

أنّي َوَجْدُت َخروِفَي الّضائَِع((. ))اْفَرحوا َمَعي؛ لا

                                      )لوقا 15 : 6( 
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اأساِعُد الّراعي في اإيجاِد اْلَخروِف الّضائِِع:َنشاط )1(
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 اأَضُع َرْقَم اْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة اأماَم الّصوَرِة اْلُمناِسَبِة:َنشاط )2(
 

1- كاَن ِعْنَد الّراعي ِمَئُة َخروٍف، َفاأضاَع واِحداً ِمْنها.

2- َذَهَب الّراعي َيْبَحُث َعِن الَْخروِف الّضائِِع.

3- ُينادي الّراعي َعلى الَْخروِف الّضائِِع.

4- َوَجَد الّراعي الَْخروَف.

5- َحَضَن الّراعي الَْخروَف الّضائَِع.

6- َحَمَل الّراعي الَْخروَف، َوَرَجَع اإِلى َبْيِتِه َفِرحاً.
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

لاَة الُْمتواِضَعَة النّابَِعَة ِمَن الَْقْلِب، ِمْثَل صلاة   اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع ُيَعلُِّمنا الصَّ
الَْعّشاِر.     

 َمَثُل اْلِفّريِسيِّ َواْلَعّشارِ

لاِة الُْمتواِضَعِة. 1- َتْعداد َبْعٍض ِمْن ِصفاِت الصَّ
2-  الُمقاَرنَِة َبْيَن َصلاِة الِْفّريِسيِّ َوَصلاِة الَْعّشاِر.

  ماذا َترى في الّصوَرة؟   
؟   َكْيَف َصلّى الْفريِسيُّ
  َكْيَف َصلّى الَْعّشاُر؟

  َمْن كانَْت َصلاتُُه َمْقبولًَة، الِْفّريِسيِّ اأِم الَْعّشاِر؟ لِماذا؟

َبْعَد َسْرِد َمَثِل الِْفّريِسيِّ َوالَْعّشاِر )لوقا 18 :9_14(

اللُّهمَّ 

اْرَحْمني، 

اأنا اْلخاِطُئ
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نَُصلّي َمعًا:

َواْجَعْلني  َشْيٍء،  كُلِّ  في  التَّواُضَع  َعلِّْمني  َيسوُع،  يا 

اأَصلّي ِمْثَل الَْعّشاِر.

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

))اللُّهمَّ اْرَحْمني، اأنا الْخاِطُئ((. 

              )لوقا 18:13( 
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َنشاط )1(
اأَلوُِّن ِصفاِت اْلِفّريِسيِّ ِباللَّْوِن الاأْحَمِر، َوِصفاِت 

اْلَعّشارِ ِباللَّْوِن الاأْخَضِر:
 

كاَن ناِدماً َعلى َخَطِئِه

َصلّى بَِتواُضٍع

آَخريَن َيْحُكُم َعلى الا

كاَن َفخوراً َوُمَتَكبِّراً

َرَجَع اإِلى َبْيِتِه َمْبروراً
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اأِصُل َبْيَن اْلَعموَدْيِن:َنشاط )2(
 

اأنا

الَفّريسيُّ

الَعّشاُر

كاَن ناِدماً َعلى َخَطِئِه.

كاَن َفخوراً َوُمَتَكبِّراً.

اأَصلّي بَِتواُضٍع.
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

 اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َرْحَمُة اللِّه َتْشَمُل الْخاِطئيَن التّائِبيَن.

 َمَثُل الاْبِن الّضالِّ

. 1- َتْعداِد ِصفاِت الاآِب في َمَثِل الاْبِن الّضالِّ
2- اْسِتْنتاِج اأنَّ اللَّه َيْفَرُح ِعْنَد َتْوَبِتنا.

. 3- اْسِتْخلاِص الِْعْبَرِة ِمْن َمَثِل الاْبِن الّضالِّ

 ماذا َترى في الّصوَرِة ؟                       َكْم اْبناً كاَن لِلرَُّجِل؟
أْصَغِر في بِلاِد الُْغْرَبِة؟ أْصَغُر ِمْن والِِدِه؟           ماذا َحَدَث لِلاْبِن الا  ماذا َطَلَب الاْبُن الا
أبيِه ِعْنَد َعْوَدتِِه؟ أْصَغُر لا أْصَغُر اأْن َيْفَعَل؟              ماذا قاَل الاْبُن الا َر الاْبُن الا  ماذا َقرَّ

 َكْيَف اْسَتْقَبَلُه والُِدُه؟

َبْعَد َسْرِد َمَثِل الاْبِن الّضالِّ )لوقا 15: 11 _ 32(
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نَُصلّي َمعًا:

يا َيسوُع، َخلِّْصني ِمْن َخطاياَي، َولا َتَدْعني اأنَْفِصُل 

َعْنَك. 

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

ماِء َواإِلَْيَك((.  ))يا اأبي، اأْخَطاأُْت اإِلى السَّ

                                  )لوقا 15: 18( 
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َنشاط )1(
اأساِعُد الاْبَن الّضالَّ لِْلُوصوِل اإِلى اأبيِه، 

ْقِم )1(: َبْدءًا ِبالرَّ

6 7 8 9

5 12 11 10

50 1 4 13 14 70

25 2 3 16 15 30

40 7 12 17

80 75 90 100
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َنشاط )2(: اأَلوُِّن الاآتَِي:

اإَِلْيَك ماِء، َو يا اأبي، اأْخَطاأُْت اإِلى السَّ
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

آَخريَن في الَْخْيراِت. أنانِيَِّة، َوُمشاَرَكِة الا  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: َيسوُع ُيَعلُِّمنا الاْبِتعاَد َعِن الا

الدَّرُْس   31 َمَثُل اْلَغِنيِّ اْلجاِهِل

آَخريَن بِما لََدْيهم. يَِّة ُمشاَرَكِة الا 1- َتْقديِر اأَهمِّ
2- ُشْكِر اللِّه َعلى نَِعِمِه َوَعطاياُه.

3- اْسِتْنتاِج الِْعْبَرِة ِمْن َمَثِل الَْغِنيِّ الْجاِهِل.

 ماذا َترى في الّصوَرِة؟
 َكْيَف كاَن َمْحصوُل اأْرِض الرَُّجِل؟

َر الرَُّجُل اأْن َيْعَمَل؟  ماذا َقرَّ
 َهْل َشَكَر الرَُّجُل اللَّه َعلى عطاياُه؟

َبْعَد َسْرِد َمَثِل الَْغِنيِّ الْجاِهِل. )لوقا12: 21-15(

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

 اأْشُكُرَك يا َربِّ َعلى َجميِع َعطاياَك َونَِعِمَك، َواْجَعْلني 

آَخريَن. اأَتشاَرُك فيها َمَع الا

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

ظوا ِمْن كُلِّ َطَمٍع((.  قاَل َيسوُع لِْلُجموِع: ))انَْتِبهوا،َوَتَحفَّ

)لوقا 12: 15(          



117

َنشاط )1(
ْقَم، َواأَرتُِّب َكِلَمًة،  اأْكُتُب اْلَحْرَف الَّذي ُيقاِبُل الرَّ
ُمَشكِّلاً الاآيَة الَّتي َلها َعلاَقٌة ِبَمَثِل اْلَغِنيِّ اْلجاِهِل:

 

آية:   اأْكُتُب الا

يقول

طضصشسزرذدخحجثتبا

12345678910111213141516

يوهـنملكقفغعظ

171819202122232425262728

لوقي

2821272328122718

362017271

1253226271

272425

2223162418
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اأَلوُِّن اْلِعْبَرَة ِمْن َمَثِل اْلَغِنيِّ اْلجاِهِل:َنشاط )2(
 

ْكِل
أ ِبالا

ِماُم 
لاْهت

ا
لّلِه

رُ ا
ُشْك

ِب شُّرْ
ُ ِبال

مام
اْهِت

ال

ِن 
 َع

عاُد
اْبِت

ال
ِة ِنيَّ

أنا لا
ا

ُمشاَرَكُة

 الاآَخريَن

الطََّمُع
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نُلاِحُظ، َونُناقُِش:

ماواِت.  اْلُخلاَصُة التَّْعليِميَُّة: الّصالِحوَن َيْدُخلوَن َمَلكوَت السَّ

َبَكِة  َمَثُل الشَّ

ِة. َبَكِة بِلَُغِتِهم الْخاصَّ 1- ِروايِة َمَثِل الشَّ
2- اْسِتْنتاِج الِْعْبَرِة ِمْن هذا الَْمَثِل.

3- اكِتشاِف َطريَقِة الدُّخوِل اإِلى َمَلكوِت اللِّه ِمْن ِخلاِل الَمَثِل.

  ماذا َترى في الّصوَرِة؟
ّيادوَن؟   ماذا َيْفَعُل الصَّ

َمِك الرَّدْيِء؟ َمِك الَْجيِِّد، َوالسَّ ّيادوَن في السَّ   ماذا َفَعَل الصَّ
  ماذا ُيَعلُِّمنا َيسوُع ِمْن هذا الَْمَثِل؟ 

َبَكِة )متى 13: 47 -52( َبْعَد َسْرِد َمَثِل الشَّ

الدَّرُْس   32

ْرِس اأْن يكونوا قادريَن َعلى: الاأْهداُف: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن الدَّ
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نَُصلّي َمعًا:

َينالوَن  الَّذيَن  أْبراِر  الا الّصالِحيَن  ِمَن  اْجَعْلني   ، َربِّ يا 

ماواِت. َمَلكوَت السَّ

ُد، َوَنْحَفُظ: نَُردِّ

ّيادوَن في الَْبْحِر((.    ماواِت َشَبَكًة األْقاها الصَّ ))َوُيَشبُِّه َمَلكوُت السَّ

                      )متى 13: 47( 
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ْكِل الاآتي: َنشاط )1( اأْمَلاأ اْلَكِلماِت َوالِعباراِت اْلُمناِسَبَة في الشَّ

أْشراَر ماواِتالّصالِحيَنالا َمَلكوت السَّ

َيْفِرزوَن

َيْنَتقوَن

اْلَملائَِكُة
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َبَكِة: َمَكَة الَّتي اأريُد اأْن اأْدِخَلها اإِلى الشَّ َنشاط )2(: اأَلوُِّن السَّ

ْبرار
أ الا

الاأْشرار

الّصالحين

اْلجيِّد

الرَّدْيء
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ُملاَحظاٌت
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ساهم في اإنجاز هذا العمل: 

م .فواز مجاهد د . بصري صالح    د صبري صيدم   

اأ . علي مناصرة اأ . ثروت زيد    اأ . عزام اأبو بكر   

م. جهاد دريدي د. سمية النّخالة    د . شهناز الفار   

  لجنة المناهج الوزارية:

المطران منيب يونان 

المطران سويريوس ملكي مراد

الاأب عطا الّله حنا

ورشليمي ب اأفرايم الاأ الاأ

ب اأندراوس رفيدي الاأ

الاأخت كريستينا حجازين

جورج هلال

كلوديت خوري

سهى رنتيسي

اإبراهيم نيروز

ب اإبراهيم حجازين الاأ

ب رفيق خوري الاأ

الاأخت منى مكرزل

الاأخت كريستيان النمري

اإبراهيم قندلفت

فيوليت الراهب

 المشاركون في  ورشات عمل منهاج التربية الدينية المسيحية:

  الفريق الوطني لمنهاج التربية الدينية المسيحية:  
ورشليمي    ب اأفرايم الاأ ب د. عطا الّله حنا                         الاأ ب رفيق خوري )منّسقًا(       الاأ      الاأ

المناهــج. مركــز  مــن  الكتــاب  منّســق  القصــراوي  فــوزي   بــركات   ب اإبراهيم حجازين              الاأ

 المشاركون في  تطوير منهاج التربية الدينية المسيحية:

غدير صابات ديمة بطرس   رولا رشماوي   هيام علاوي   


