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 املواقف
 دليل املعل ِّم

 أتليف دايفيد ابيت
 الطبعة اخلامسة

 املقدساملراجع الكتابيَّة املستخدمة يف هذا الدرس مقتبسة من الرتمجات اآلتية للكتاب 
)ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب املقدس( 

 )الرتمجة العربية املشرتكة( 

Teen Challenge USA 2017  ©حقوق الطبع والنشر

. edition thAttitudes, 5مّت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد اليت مّت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 حان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمت

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.organd     www.iTeenChallenge.org 
9201-03اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 املواقف
ا على املؤمنني اجلدد. كيف  ا صعب جدًّ جيدِّد املؤمنون يشكِّل هذا الدرس الركيزة األساسيَّة ملوضوع مألوف وإَّنَّ

 أذهاهنم؟

 يف حياة املؤمن اجلديد الفصل األوَّل. املواقف
 1 ؟املواقف؟ كيف أستخدمها يف حيايت اليوميَّة؟ كيف أبنيها ما هي

 بناء مواقف جديدة الفصل الثاين. عمليَّة
كما أنَّنا نستعرض كيفيَّة   .لبناء مواقف جديدةيف هذا الفصل، نستكشف بعض اخلطوات العمليَّة 

 2 ارتباط دراسة الكتاب املقدَّس ببناء مواقف جديدة والتخّلي عن املواقف القدمية.
أو  أن تتَّخذه عندما يتم تقوميكالفصل الثالث. املوقف املناسب الذي جيب 

  كانتقاد
 كيف جيب أن تتجاوب مع الشخص الذي ينتقدك؟ جنيب عن هذا السؤال من خالل دراسة

أو االنتقاد. أيًضا، يتناول هذا الفصل  قومياليت ميكننا اتِّباعها لدى التعامل مع التاملواقف الكتابيَّة 
 املشاكل املرتبطة ابعتماد هذا املوقف اجلديد. 

3 
 الذي جيب أن تعتمده عندما تقوم بتقومي شخص ما املوقف املناسبالفصل الرابع. 

ن اآلخرين. م   ذي جيدر بنا اعتماده عندما نقوم بتقوميالكتايّب اليف هذا الفصل، نتناول املوقف 
 جيدر بك اتِّباعها عندما تقوم ؟ ما هي الطرق األمثل اليتر بك تقوميههو الشخص الذي جيد

 اآلخرين؟ قوميما هي القيود اليت يفرضها الكتاب املقدَّس يف ما يتعلَّق بعمليَّة تاآلخرين؟  بتقومي
4 

 املعل ِّممضمون دليل 
 يتضمَّن دليل املعلِّّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. 

 برانمج الدرس اخلاص ابملعلِّّم .1
 دليل الطالب .2
 دليل الدراسة .3
 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4

التالية تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء من األجزاء املذكورة ميكنك أن جتد مباشرة بعد املقدِّمة الواردة يف الصفحة 
 أعاله.



 دليل املعل ِّم 4

 مقد ِّمة
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

استخدام هذه اليوم إىل مساعدة املؤمنني اجلدد على ربط تعاليم املسيح حبياهتم بطريقة عمليَّة. أيًضا، ميكن 
 الدروس بشكل فّعال يف خدمة الشبيبة والكبار يف الكنيسة ممَّن يريدون عيش اإلميان املسيحي بشكل عملّي.

لمؤمنني اجلدد هو تعليم املؤمنني اجلدد عن لاهلدف الرئيسي من هذا الدرس ومن سائر دراسات اجملموعة 
 مفصَّلة هلذه املواضيع.مسائل حياتيَّة مهمَّة، بدون أن حناول تزويدهم بدراسة 

يف الوالايت املتَّحدة  Teen Challengeوختطِّّط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة 
األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّّقة بكيفيَّة حتسني 

 .هذه املواد التعليميَّة

 كيفية استخدام دليل املعل ِّم
 برانمج الدرس اخلاص ابملعل ِّم .1

 تتضمَّن الصفحات األوىل من هذا اجلزء حملة عامة عن الدرس ككّل.

الصفحة التالية  هي نسخة عن قائمة فروض الصف. وهي تبنيِّّ الوقت الذي جيب فيه إجناز كل مشروع 
الطالب الختبار قصري وامتحان. وجيب تزويد كّل طالب يف دليل الدراسة، والوقت الذي سيتم فيه إخضاع 

ابملعلومات املناسبة اخلاصة هبذه الورقة يف بداية كّل درس. وتتضمَّن أدلَّة الدراسة نسخة فارغة عن هذه االستمارة 
 داخل الغالف اخللفّي.

جتد بعد ذلك برانمج درس خاص بكلَّ درس من الدروس. وتتضمَّن برامج الدرس كافة حقيقة كتابيَّة 
رئيسيَّة وآية رئيسية يتّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد 

 خالل احلصَّة. 

اآلية الرئيسيَّة توجد تعليقات عدَّة حول كيفيَّة تعليم الدرس. ويف يف أسفل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة و 
 حاالت عدَّة، يتّم الرجوع إىل دليل الطالب أو إىل املشاريع يف دليل الدراسة. 

ت م كلُّ درس بنشاط  فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إىل إرشاد واضح حول ’’ تطبيق عمليّ ‘‘ُيخ
ب كيفيَّة البدء بتطبيق  هذه التعاليم الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة. احرص على ختصيص وقت كاٍف ملساعدة الطالَّ

 على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

ب.  يف هناية كّل برانمج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ
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على أن يتم ختصيص متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، 
أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال

إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد 
ة. وميكن بسهولة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحد

 خالل فرتة أطول، كما وميكن تقسيمها إىل املزيد من احلصص.

 دليل الطالب .2
مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميكنك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة لالستعداد لدرس 

. كما  ميكن أن تطلب منهم قراءهتا بعد إعطاء الدرس هبدف مراجعة ما متَّ تعليمه يف الصف وترسيخه يف  معنيَّ
 أذهاهنم.

ب إىل تدوين املالحظات يف الصّف حَّتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  عك أن تدعو الطالَّ نشجِّّ
املالحظات الشخصيَّة والنقاش داخل الصف أن تساعد على توضيح بعض املسائل اليت يتم تناوهلا يف دليل 

 الطالب.

 دليل الدراسة .3
مت تصميم املشاريع يف دليل الدراسة إلعطاء الطالب فروًضا يقوم هبا خارج الصف. كما وتساعد بعض 

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

وقد متَّ وضع عدد من املشاريع ملساعدة الطالب على إلقاء نظرة أعمق على بعض املسائل اليت متَّت 
يف الصف. اهلدف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب على اكتشاف طرق لتطبيق هذه  مناقشتها

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4
يت متَّ تناوهلا يف هذا مت وضع االمتحاانت لتقييم التقدُّم الذي حيرزه كّل طالب يف فهم احلقائق الكتابيَّة ال

الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحاانت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج المتحان 
 الطالب يف دليل املعلِّّم.

ب الذين ينجزون العمل املطلوب يف هذا الدرس  وهتدف الشهادة يف الدرس إىل تقدير جهود الطالَّ
مّت إدراج َّنوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل املعلِّّم. كما وميكن منح وينجحون يف االمتحان. وقد 

ب الذين ينجزون الدروس ال ؤمنني اجلدد. وقد متَّ إدراج لسلة دراسات اجملموعة للميف س 14شهادة إجناز للطالَّ
 .مؤمنني اجلدد على دراسات اجملموعة للتعريف املعل ِّمنيَّنوذج يف الكتاب حتت عنوان 

 



 دليل املعل ِّم 6

 مصدر هذه الدروس
قال امللك سليمان إنَّه ال يوجد جديد حتت الشمس. ينطبق األمر نفسه على هذه الدروس. فعدد كبري 

من األفكار املدرجة فيها ليس جديًدا. ويف هذا الصدد، نودُّ التعبري عن خالص تقديران ملعهد املبادئ احلياتيَّة 
نظرًا لتأثريه يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه  Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة 

 الدروس. ويخظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة خدمة معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة. 

كما أودُّ التعبري عن خالص تقديري لألساتذة ولآلالف من املؤمنني اجلدد الذين استخدموا هذه املواد 
السنوات السابقة. فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر التعليميَّة خالل 

يف بروكلني يف نيويورك من  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
ات اجملموعة اخلاصة . فخالل هذه السنوات، مّت البدء ابلعمل على تطوير دراس1975حَّتَّ العام  1971العام 

 ابملؤمنني اجلدد. 

وقد مّت تطوير الطبعة اخلامسة من هذه الدراسات مبساعدة اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة 
 . وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر مجيع الذين ساعدوا يف عمليَّة تنقيح هذه الدروس.Teen Challengeخلدمة 

 

 املواد التعليميَّة السياسة املتعل ِّقة بنسخ هذه
إنَّ دليل املعلِّّم وكافة مواد الطالب املتعلِّّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. يخسمح بنسخ هذه املواد 

وضمن برامج مماثلة ويف الكنائس احملليِّّة واملدارس  Teen Challengeوتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة 
 أيًضا. ميكنك تنزيل  هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فرديّ 

www.iTeenChallenge.orgجمااًن. ويتوجَّب على  يتم تقدميها . ال يخسم ح ببيع هذه املواد بل
 .Global Teen Challengeكّل من يرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 

 دايف ابيت
  

http://www.iteenchallenge.org/
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 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
لمؤمنني اجلدد. وقد مّت لدرًسا ضمن دراسات اجملموعة  14هذا الدرس هو جزء من سلسلَّة مؤلَّفة من 

تعليم  مّت وضع هذه القائمة هبدفئمة التسلسل املقرتح للتعليم. و كافة كّلها ضمن قا  14إدراج هذه الدروس ال
مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه  14. وقد يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا بشكل مستمر الدروسذه ه

الدروس على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس قائم حبّد ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل 
 الصفوف يف أّي مرحلة كانت وأن ينسجم بسهولة.

 فعاًل؟ كيف أأتكِّد من أيّنِّ مؤمن .1
 نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس .2
 املواقف .3
 التجربة .4
 دمة الروح القدس(خب يحيَّة الناجحة )وتشمل دراسات متعلقةاحلياة املس .5
 النمو من خالل الفشل .6
 ممارسات مسيحيَّة )العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة( .7
 طاعة هللا .8
 تقدمي الطاعة إلنسان .9

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة .10
 الكتاب املقدَّس كيفيَّة دراسة .11
 احملبَّة وقبول الذات .12
 العالقات الشخصيَّة مع اآلخرين .13
 القوَّة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة .14

 
تعريف إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 

 .مؤمنني اجلددللاملعل ِّمني على دراسات اجملموعة 



 دليل املعل ِّم 8
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 الدرسبرامج 
 خاصة ابملعل ِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّّم.اخلالدرس 

 

  



 دليل املعل ِّم 10

 ة عامة عن الدرسحمل
ب وإعطان الدرس عقبل يوم أو يوم ني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة  .1 بعض ؤهم للطالَّ

 دليل الدراسة قبل يوم أو يومني من البدء بتعليم هذا الدرس. الفروض. إذا أمكن، وزِّع عليهم

وتتضمَّن التواريخ اليت جيب فيها إجناز كّل فرض. قائمة فروض الصف جتد نسخة عن  تاليةيف الصفحة ال .2
اجلهة اخللفيَّة من  على اطلب منهم ملء التواريخ املناسبة مستخدًما النسخة الفارغة لقائمة فروض الصف

  دليل الدراسة. 

ما هي ‘‘أطلع الطالب على ضرورة أن يكونوا قد أجنزوا املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان  .3
تغيري ‘‘لدى جميئهم إىل احلصَّة األوىل. كما ميكنك تقدمي تفسري وجيز للمشروع الثاين حتت عنوان ’’ املواقف؟
ليهم تسليم هذا املشروع إال حبلول احلصَّة الثانية من الدرس. قخل هلم أالَّ يبدأوا ابلعمل ال يرتتَّب ع’’. مواقفك

 .على املشروع الثاين إالَّ بعد احلصَّة األوىل من الدرس

ب أن يرتكوا السطر فارًغا إذا مل جييدوا اإلجابة على األسئلة. ميكنهم إهناء هذا اجلزء من املشروع قخل للطالَّ 
مثلة املتعلِّّقة أبوىل إمَّا خالل احلصَّة األوىل أو بعدها. لكن عليهم اإلجابة على األسئلة الثالثة األالثاين 

 قبل احلصَّة األوىل. كافة  املشروع الثاين

ب يف الوقت الذي تقوم فيه إبعطاء مقدِّمة عن الدرس وتسليم  دليل  .4 ميكن إعطاء دليل الطالب للطالَّ
، اطلب من الطالب إكمال املشروع األوَّل من دليل الدراسة قبل أن يقرأوا الدراسة. لكن إذا فعلت ذلك

الفصل األوَّل من دليل الطالب. ميكنك إجياد أجوبة على بعض األسئلة يف املشروع األوَّل يف الصفحات 
 .القليلة األوىل من دليل الطالب

ا حصَّتني. وميكنك قراءة برانمج الدرس واحد منهم ليشمل كلُّ ميكنك التوسُّع يف الدرسني األوَّل والثاين  .5
بك.  لتحديد اخليارات األفضل لطالَّ

 
، بْل ليخدِّم هخم )جيب أن يكون موقفكم مثل موقفي(  هكذا ا بنخ اإلنسانِّ جاء  ال لي خدِّم هخ النّاسخ

 .وي فدي حبياتِّهِّ كثريًا منهخم
 يسوع املسيح

 28: 20مَّتَّ 
 



11 املواقف

قائمة فروض الصف  
 املواقف عنوان الدرس 

 التاريخ   آايت للحفظ    اختبارات قصرية
 اليوم الثاين  17: 10أمثال   .1
 اليوم الثالث   1: 6غالطية   .2
 اليوم الثالث أو الرابع بك اعتماده عندما يتم تقوميك املوقف الكتايّب الذي جيدر  .3

 من )دليل الطالب( 18صفحة 
 اتريخ االستحقاق                       املشاريع 

 ليوم األولا  .1
 اليوم الثاين أو الثالث  .2
 اليوم الثاين  .3
 اليوم الثالث أو الرابع  .4
 اليوم الرابع أو اخلامس  .5
 اليوم الثالث  .6
 اليوم الثالث  .7
 اليوم الرابع  .8
 اليوم اخلامس أو اختياريّ   .9

 اليوم اخلامس أو اختياري  .10

 اليوم اخلامس التاريخ               االمتحان
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الدرس األوَّل
 ما هي املواقف

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1
 .جيب أن أَّنّي مواقف جديدة لكي أستخدمها يف حيايت اليوميَّة

23: 4 أفسسآية رئيسيَّة:  .2
ّددوا رخوًحا وع قالً   .وجت 

 .(ولتتغريَّ مواقفكم وأفكاركم ابستمرار حنو األفضل)

 مرجعيَّة للطالبمادة  .3
كما ويتناسب املشروع األوَّل من من دليل الطالب مع هذا الدرس.   والثاين األول نيتناسب الفصال

 مع هذا الدرس.’’ ؟ما هي املواقف‘‘دليل الدراسة حتت عنوان 

 خيار تقسيم احلصَّة إىل حصَّتني .4
ل. كما وميكن التحدُّث إذا كان الربانمج يسمح، ميكنك ختصيص حصَّتني لتغطية هذا الدرس األوَّ 

 ين يشملهما هذا الدرس على حدة:عن املوضوعني الرئيسيَّني اللذ  

 ما هي املواقف؟ (1
 مواقف جديدة كيف ميكن بناء (2

دقائق( 10-5) املواقف عرض: تحضري للدرسال .5
بصرّي يبنيِّّ املواقف املختلفة اليت ميكننا اعتمادها جتاه مسائل خمتلفة. اهلدف  بعرضابدأ احلصَّة 

الرئيسي من هذا العرض هو حّث الطاّلب على إلقاء نظرة فاحصة على بعض املواقف اليت تؤثِّّر على 
 .ةم اليوميّ اهتتصرُّف

 استخراج كما ميكنك  ،لتقدمي العرض (PowerPoint) ميكنك االستعانة بربانمج بوربوينت
بك.  نسخ عن الصور لكي تريها لطالَّ

1 



13 املواقف

أخرى تصف مواقف  أدانه. ميكنك أن تضيف عبارات موقف مذكوراصنع صورة منفصلة لكّل 
متعلِّّقة ابملوقف الذي يتّم عرضه.  عناصر فنيَّة وأيتطابق اخلط مع لون الشاشة اخللفيَّة مهمَّة. حاول أن 
 ملواقف اليت ميكنك استخدامها يف هذا العرض.العبارات املتعلِّّقةاب إليك بعض

.القوانني وخضِّعت لكي يتّم خرقها .1
كلَّما ازداد القادة قوَّة، ازدادوا فساًدا. .2
 التفاح املسروق هو األلذّ  .3
 هو ربح اللعبةفعاًل كل ما يهّم  .4
ابملال تخشرتى السعادة احلقيقيَّة .5
 احملبَّة حتل املشاكل كلَّها يف العامل .6
 رةمضج السياسة .7
 كره اجلميع ابلتساوينحن ن. فحنن لست متحيِّّزين .8
 الشقراوات يستمتعن أكثر من غريهنّ  .9

 األسخياء يصبحون أثرايء عادةً  .10
من وزارة الشؤون االجتماعيَّة مايلّ  ملاذا تعمل إذا كان إبمكانك احلصول على دعم .11
 كل ما ميكنك فعله، أان أفعله بشكل أفضل .12
 . تسديد احتياجاتكوتسوَّل ل إلشباع رغباتكأنفق املال  .13

ب هذا العرض البصرّي  استعرض معلًِّّقا إبجياز على املواقف العديدة املختلفة اليت يتبنَّاها أمام الطالَّ
 وصورة يف هذا العرض.عبارة  وراء كلّ   يف املواقف الكامنةاطلب منهم التفكري .الناس اليوم

ببساطة . فاهلدف هو  واحدة من العباراتملناقشة كلّ عندما تقدِّم هذا العرض، ال ختصِّّص وقًتا 
 برانمج الدرس رًة إىل مناقشة النقطة التالية ضمنحثُّهم على دراسة املواقف. ويف هناية العرض، انتقل مباش

 ’’ما هي املواقف؟‘‘حتت عنوان 

 حتدَّث عن النقطة أ، ما هي املواقف؟  .6
ع األوَّل من دليل الدراسة(من دليل الطالب  واملشرو  5دقائق، صفحة  5-10)

ب بعض التعاريف املختلفة لك قراءة أجوبتهم على  همواطلب من’’. مواقف‘‘لمة انقِّش مع الطالَّ
دوِّن األجوبة على اللوح أو ’’ ما هي املواقف؟‘‘السؤال األوَّل من املشروع األوَّل من دليل الدراسة وهو 

 من النقاش، اقبل أجوبتهم حَّتَّ لو مل تكن صحيحة. على  جهاز عرض الصور الشفافة. يف هذه املرحلة

1 



دليل املعل ِّم 14

ر تعاريف هذه الكلمة اليت سنستخدمها خالل حصَّة النقاش يف  بعد أن يشاركوا أفكارهم كلَّها، فسِّّ
 من دليل الطالب. 5هذا الدرس. واطلب منهم الرجوع إىل قائمة التعاريف الواردة يف الصفحة 

 ما هو املوقف؟
 َّنط تفكري .1
 رأي .2
 تفكري أسلوب .3
 عادة تفكري .4
 وجهة نظر .5
 أفكار مكتسبة .6
اجتاه ذهين حيال واقع أو حالة ما .7

 5مقتبس من دليل الطالب، ص. 

 دليل الطالب(من  5صفحة دقائق،  5-3الفرق بني املواقف والعواطف ) .7
. واطلب منهم قراءة أجوبتهم على واطفقف والعااحرص على أن يفهم الطالب الفرق بني املو 

من املشروع األوَّل من دليل الدراسة، وهو يطلب منهم تفسري الفرق بني املواقف والعواطف. السؤال الثاين 
 من دليل الطالب. 5لقد مت تفسري هذا املوضوع يف الصفحة 

دقائق( 5-3)املواقف مقابل املواقف السيئة  .8
ب كلمة  ا يستخدم بعض الطالِّّ ذ موقًفا‘‘يف هذا السياق: ’’ موقف‘‘رمبَّ املقصود هبذه  ’’.لقد اختَّ

ذ موقًفا سيًئا‘‘اجلملة هو أنَّه  هبذا املعىن يف هذا الدرس. ’’ مواقف‘‘أوضِّح أنَّنا ال نستخدم كلمة ’’. اختَّ
ب مراجعة املثل التوضيحي  نتَّخذ مجيعنا مواقف. البعض منها جيِّّد والبعض اآلخر سيء. اطلب من الطالَّ

 من دليل الطالب. 5الوارد يف الصفحة 

يف ما يتعلَّق ابملواقف  11-1: 2يف رسالة فيلّب  ما جاء  .9
دقائق املشروع األوَّل من دليل الدراسة( 4-6)

ب قراءة أجوبتهم على السؤال الثالث من املشروع األوَّل من دليل الدراسة. )ما  اطلب من الطالَّ
أمهية تبنينا املواقف بشأن املواقف؟( شدِّد على  11-1: 2الذي يكشفه املقطع الوارد يف رسالة فيلّّب 

 .5: 2انظر فيلّّب  -نفسها اليت تبنَّاها املسيح
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15 املواقف

 دقائق( 6-4يف ما يتعلَّق ابملواقف ) 2: 12انقِّش ما جاء يف رسالة رومية  .10
وقراءة ترمجات عدَّة هلا مع  2: 12اطلب من الطالب فتح كتبهم املقدَّسة على رسالة رومية 

 تصار ما تقوله هذه اآلية عن مواقف املؤمنني اجلدد.النصوص اليت أعيدت صياغتها. انقِّش ابخ

دقيقة( 25-15’’ )واخللع -اللبس‘‘بنشاط اجملموعة الصغرية يف ما يتعلَّق  .11
ب. )إذا كان عدد األطفال  5إىل  4خالل هذا النشاط، اقسم الصّف إىل جمموعات من  طالَّ

 صغريًا يف الصف، اقسمهم إىل جمموعتني على األقل(.

رًا أنَّ هللا يدعوان يف الكتاب املقدَّس إىل أعطِّ مقدِّ  .أ بعض أنواع  خلعمة عن هذا النشاط مفسِّّ
أنواع أخرى من التصرُّفات واملواقف. لبساملواقف والتصرُّفات، وإىل 

. واطلب من 15-5: 3اطلب من جمموعة واحدة )أو أكثر( قراءة ما جاء يف رسالة كولوسي  .ب
.32-17: 4سالة أفسس اجملموعة األخرى قراءة ما جاء يف ر 

اطلب من كّل جمموعة إعداد قائمت ني. .ت
 أو أن نتخلَّص منه. خنلعهالقائمة األوىل: ما جيدر بنا أن 
 أو أن ننّميه يف حياتنا. نلبسهالقائمة الثانية: ما جيدر بنا أن 

حتديد. اخلاصة بتجميد األطعمة( وأقالم األوراق أعطِّهم ورقتني كبريت ني من أوراق الصحف )أو 
 دقيقة إلجناز هذا املشروع(. 12-8واطلب منهم تدوين القائمتني على ورقة. )امنحهم ما بني 

بعد أن ينجزوا املشروع، قخم بلصق القوائم أمام الصف. واطلب من طفل واحد من كّل جمموعة  .ث
دقائق( 10-5عرض النتائج اليت توصَّلت إليها جمموعته أمام الصف. )

دليل الطالب، حتدَّث عن النقطة أ. يف أي  انحية من نواحي حيايت جيب أن من الفصل الثاين من  .12
(من دليل الطالب 9-8دقائق، ص.  10-5أمن ي مواقف جديدة؟ )

من برانمج درس اليوم مسائل متَّ التطرُّق إليها يف الفصل الثاين من دليل يتناول اجلزء املتبّقي 
 الطالب.

من املشروع األوَّل من دليل الدراسة.  5و 4شة السؤالني إذا كان لديك وقت، قد ترغب يف مناق
 لكن إذا مل يكن الوقت يسمح بذلك، انتقل مباشرًة إىل السؤال السادس من املشروع األوَّل.

 كيف تبين مواقفك؟ )كيف تكو ِّن مواقفك؟( (4)
 كيف تستخدم مواقفك يف حياتك اليوميَّة؟ (5)
 أن تبين مواقف جديدة؟ يف أي  نواٍح من نواحي حياتك جيب (6)
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دليل املعل ِّم 16

ب حتديد املواقف األهم املؤمنني اجلدد. اطلب منهم اليت جيب تغيريها يف حياة  اطلب من الطالَّ
. كما إبمكاهنم 15-5: 3كولوسي يف رسالة  و  32-17: 4أفسس  الواردة يف رسالةاالستعانة ابلقوائم 

روا وميكنمن املشروع األوَّل.  6االستعانة ابألجوبة على السؤال  ب أن يفسِّّ ك أن تطلب من بعض الطالَّ
ا ابلنسبة إىل املؤمنني  ابختصار السبب الذي جيعل هذه املواقف ابلذات )تلك اليت ذكروها( مهمَّة جدًّ

 اجلدد.

فان رئيسيَّان متعل ِّقان ابلتقوميموق .13
ب املواقف األهّم اليت جيب على املؤمنني اجلدد تنميتها، أضِّف  املوقفني التاليني بعد أن حيدِّد الطالَّ

 إذا مل يكوان مدرجني على القائمة.

 (.ي)أو انتقاد موقفي عندما يتم تقوميي 
 شخص أعتقد أنَّه ارتكب خطأ ما. موقفي عندما أقوم بتقومي

قخل هلم إنَّنا سنخصِّّص درًسا لكّل واحد من هذين املوقفني. كما ميكنك أن تدعو الطالب إىل 
يف أّي ‘‘من دليل الطالب واملدرجة حتت النقطة أ  9-8الصفحتني  يفإىل قائمة املواقف املدوَّنة  الرجوع

 ’’انحية من نواحي حيايت جيب أن أَّنّي مواقف جديدة؟

حتدَّث عن النقطة ب، من أين جيب أن أبدأ لكي أمن ي مواقف جديدة؟  .14
 من دليل الطالب(. 12-10دقائق، صفحة  5)

بّقي من هذه احلصَّة، سنركِّز  على كيفيَّة تغيري مواقفنا. انقِّش ابختصار املعلومات خالل اجلزء املت
من أين جيب أن ‘‘، النقطة ب حتت عنوان 2من دليل الطالب، الفصل  12-10الواردة يف الصفحتني 

ضيحيًّا ميكنك االستعانة ابملثل الوارد يف دليل الطالب لتعطي مثاًل تو ’’ أبدأ لكي أَّنّي مواقف جديدة؟
 عن األمور اخلمسة املدرجة يف هذا اجلزء من الدرس )موقف اإلنسان جتاه العمل(.

حتدَّث عن النقطة ت. ما هي الطرق اليت تساعدين على اعتماد مواقف جديدة ؟  .15
.من دليل الطالب( 16-12صفحة  ،دقيقة 15-25)

اليت تساعدين على اعتماد مواقف ما هي الطرق ‘‘خصِّّص وقًتا كافًيا ملناقشة النقطة ت حتت عنوان 
 حاول إعطاء أمثلة توضيحيَّة عدَّة عن كل واحدة من الطرق األربعة الواردة يف دليل الطالب.’’ جديدة؟
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 دقيقة( 20-10تطبيق شخصي ) .16
ب الذهاب إىل املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان   ’’.تغيري مواقفك‘‘اطلب من الطالَّ

اذكر جمالني خمتلفني ميكن ‘‘فورًا. السؤال الثالث:  5-1اإلجابة على األسئلة اطلب من كّل طالب  .أ
كيف أبين ‘‘مبين على أساس ما جاء يف النقطة ت حتت عنوان ’’ أن نبدأ بتغيري مواقفنا فيهما

 4من دليل الطالب. توجد قائمة تتضمَّن ما ال يقّل عن   7و 6الواردة يف الصفحتني ’’ مواقفي
  .أجوبة حمتملة

ب( ومشاركة أجوبتهم على  .ب مثَّ اطلب منهم االنقسام إىل جمموعات من طالب ني )أو ثالثة طالَّ
أّي آية كتابيَّة متعلِّّقة ابملواقف كانت ‘‘من املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان  4السؤال 

اطلب منهم تفسري السبب للشخص اآلخر.’’ األكثر إفادًة لك اليوم؟

’’اذكر موقًفا تريد تغيريه يف حياتك‘‘، 5السؤال  شاءوا، مشاركة أجوبتهم علىميكنهم، إذا  .ت

مثَّ اطلب منهم أن يصلُّوا لشريكهم، طالبني من هللا أن يغريِّّ مواقفه. .ث

من املشروع الثاين من دليل الدراسة  6إذا كان الوقت يسمح، اطلب منهم اإلجابة على السؤال  .ج
املقبلة  24أمرًا واحًدا ميكنك القيام به خالل الساعات الاذكر )‘‘قبل أن يغادروا الصف. 

 (.’’ملساعدتك على تغيري هذا املوقف

فروض .17

ب إذا مل تكن قد فعلت ذلك. إذا كنت تتَّ  .أ  اجمً بع برانوزِّع دليل الطالب على الطالَّ
ب قراءة الفصل الثالث من يقضي ب تقسيم الدرس إىل أربع حصص، اطلب من الطالَّ

 لالستعداد للنقاش التايل يف الصف. وإذا كنت قد قسمت برانمج الدرسدليل الطالب 
ًدا  (1) اخلاص ابملعلِّّم هذا ب أن يقرأوا جمدَّ إىل حصَّتني، ميكنك أن تطلب من الطالَّ

 من دليل الطالب. 2و 1الفصلني 

’’ما هي املواقف؟‘‘ حتت عنوان ض ع عالمة على املشروع األوَّل من دليل الدراسة .ب

ب بضرورة إجناز املشروع  4تنوي تقسيم الدرس إىل  إذا كنت .ت حصص، ذكِّر الطالَّ
اختبارايت املاضية املتعلقة بقيام أحدهم بتقوميي ‘‘الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 

التعليميَّة.’’ املواقف‘‘قبل احلصَّة التالية ضمن سلسلة  ’’أو انتقادي

1 
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تقييم الدرس .18
ذا الدرس. أي أجزاء كانت انجحة؟ من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني ه

 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

1 
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 الدرس الثاين
 قيام أحدهم بتقوميي أو انتقادي

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1
أو يقوم أحدهم بتقوميي جيب أن أحفظ موقًفا متوافًقا مع مبادئ الكتاب املقدَّس وأن أتَّبعه عندما 

 .يانتقاد

 17: 10رئيسيَّة: أمثال  آية .2
بـيلخهخ احلياةخ،وم ْن أمه ل  التَّوبـيخ  فهو ضالٌّ ‘‘ شور ة  فس 

 
’’.م ْن ح فِّظ  امل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطَّلَّ
دليل الطالب مع هذا الدرس. وتتناسب املشاريع التالية من دليل  يتناسب الفصل الثالث من

 الدراسة مع هذا الدرس.
 اختبارايت املاضية املتعلقة بقيام أحدهم بتقوميي أو انتقادياملشروع الثالث  

 يف املاضي ا تعرَّضتخ هليتواالنتقاد ال قوميالت مواقف نظرة اثنية على  املشروع الرابع
 يقوم أحدهم بتقوميي موقفي اجلديد عندما اعتماد  املشروع اخلامس

 دقائق( 5’’ )أعطِّ عَّلمة على التقومي‘‘حتضري للدرس:  .4
أو االنتقاد. واحرص على أن خترب كيف  تقوميشارك اختبارًا من حياتك الشخصيَّة تعرَّضت خالله لل

ب تصنيف األجزاء اآلتتفاعلت مع االنتقاد أو التقومي  ية من االختبار.. مثَّ اطلب من الطالَّ

الذي يتعرَّض اخلطيَّة أو اخلطأ أو اإلخفاق الذي ارتكبه الشخص  فظاعةقدِّر مدى  (1)
إىل مشكلة  1حيث يشري الرقم  10إىل  1. استخدم مقياًسا من لالنتقاد أو التقومي

 إىل مشكلة خطرة جدًّا. 10بسيطة والرقم 
حيث 10إىل  1مقياًسا من  . استخدماح الشخص يف االنتقاد أو التقوميقدِّر مدى جن (2)

إىل أن  10رقم أو االنتقاد، ويشري ال إىل أن الشخص أخفق يف التقومي 1م يشري الرق
 أو االنتقاد )بلطف، ولباقة وحساسيَّة(. الشخص أحسن التقومي
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على مقياس صنِّّف رّد فعله  ،وبعد ذلكالشخص يف أثناء تعرُّضه لالنتقاد. صنِّّف رّد فعل  (3)
أو االنتقاد  ه أخفق يف رّد فعله على التقوميإذا كنت تعتقد أنَّ  1ه رقم . أعطِّ 10إىل  1 من

إذا وجدت أنَّه تعامل مع الوضع ابمتياز ونضوج. 10ورقم 

اهلدف من هذا النشاط هو التسلية وحّثهم على التفكري يف املسائل اليت نريد تناوهلا يف الصّف اليوم. 
 . وميكنك الرجوع إىل هذه األمثلة خالل حصَّة اليوم.جتنَّب النقاشات الطويلة يف هذه املرحلة

 َتني هلذا الدرسحصَّ صيص خيار خت .5
تتناسب مع هذا الدرس. إذا كنت تنوي االستفاضة يف النقاش، ميكنك  معلومات كثرية هناك

 .ذا الدرسختصيص حصَّتني بداًل من حصَّة واحدة هل

ابلدرس الثالثاذكر ابختصار يف البدايةكيفية ارتباط حصَّة اليوم  .6
ب أن يرتكوا أسئلتهم وتعليقاهتم املتعلِّّقة باطلب م حَّتَّ  الشخص اآلخر كيفيَّة تقومين الطالَّ

اذه عندما يتم تقومييالدرس الثالث. اليوم، سنكتفي ابحلديث عن املوقف الذي جيدر يب . واذكر أيًضا  اختِّّ
 لالنتقاد.إمكانيَّة بل ضرورة اعتماد هذا املوقف نفسه لدى تعرُّضي 

 قة بتعرُّضك لَّلنتقاد أو التقوميشارك أمثلة من حياتك الشخصيَّة متعل ِّ  .7
دليل الطالب واملشروع الثالث من دليل الدراسة(  من 17صفحة دقائق  5-10)

ها يف و عن أحد األمثلة اليت دوَّن وا أمام الصفّ ثتحدَّ أن ي ميكنك أن تطلب من بعض الطالب
اختبارايت املاضية املتعلقة بقيام أحدهم بتقوميي أو ‘‘املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 

 و حمّق أو خمطئ. واطلب منهم مشاركةحاول جتنُّب أي نقاشات مفصَّلة بشأن م ن ه. ’’. انتقادي
 وإظهار كيفيَّة تناسبها مع موضوع اليوم. أمام الصفّ  أمثلتهم

ب مشاركة أمثلتهم، أعطِّ أمثلة توضيحيَّة مستوحاة من حياتك اخلاصة، أو من حياة إذا مل يشأ ا لطالَّ
ب سابقني. كما ميكنك أن تذكر إبجياز بعض األفكار املعطاة يف الفصل الثالث، النقطة أ، حتت  طالَّ

 من دليل الطالب.  17صفحة راجع ال’’ملاذا يضايقين الناس؟‘‘عنوان 

دقيقة( 15-5)خطيَّة داود مع بتشابع  .8
ن بقصَّة مواجهة اناثن للملك داود ابخلطااي اليت ارتكبها مع بتشابع ضد أورايَّ وهي مذكورة يف استعِّ 

. تشكِّل هذه القصَّة مثاًل كتابيًّا واضًحا عن جتاوب اإلنسان 25: 12-1: 11سفر صموئيل الثاين 
ب اختصار القصَّة أمام الصّف. . وميكنك أن تطلب من أحد الشكل الصحيح لدى تعرُّضه للتقومياب لطالَّ
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حيث وردت احملادثة الفعليَّة بني اناثن وداود.  14-1: 12ركِّز على ما جاء يف سفر صموئيل الثاين 
الذي كختب بعد  51قراءة املزمور  ميكنك أيًضاحتدَّث عن رّد فعل داود عندما واجهه اناثن خبطيَّته. 

 مواجهة اناثن لداود.
. مثَّ ة، حتدَّث ابختصار عن قصَّة الكتاب املقدَّس يف الصفن احلصَّة أكثر فعاليَّ أردت أن تكو إذا 

ب قراءة   51قبل موعد احلصَّة التالية. فاملزمور  51واملزمور  12و 11صموئيل  2اطلب من الطالَّ
ها اناثن طَّة اليت اتَّبع. كما ميكنك أن تطلب منهم شرح اخلداود بعد تعرُّضه للتقومييعكس بوضوح موقف 

 اآلخرين. ي سنتطرَّق فيه إىل كيفيَّة تقوميستعني هبا يف الدرس الثالث الذتف، داود لتقومي

 دقائق( 10-5) قًفا خاطًئا لدى تعرُّضهم للتقوميأمثلة كتابيَّة عن أشخاص اعتمدوا مو  .9
. للتقومي قًفا خاطًئا لدى تعرُّضهمالكتاب املقدَّس مليء أبمثلة عن أشخاص اعتمدوا مو  اذكر أنَّ 

13-8: 3مل يتحمَّال مسؤوليَّة خطيَّتهما يف جنَّة عدن. تكوين  -آدم وحوَّاء (1)

12-1: 4هللا بسبب القرابن الذي قدَّمه له. تكوين  تقومي ض  ف  ر   -قايني (2)

يف ما يتعلَّق بزواجه من هريوداي. يوحنا املعمدان  مل يستمع إىل تقومي -هريودس (3)
12-1: 14مَّتَّ 

24-16: 19مل يشأ أن يتخلَّى عن غناه. مَّت  -الغيناحلاكم الشاب  (4)

14-9: 12. مَّتَّ إاّيهم يسوعرفضوا تقومي  -دوقيون والفريسيُّونالص (5)

اذه ما هو املوقف الكتايب الذي جيب حتدَّث عن النقطة ب.  .10 يتم تقوميك أو عندما  عليك اخت ِّ
 دليل الطالب من 35-34و 29-18فحة دقائق( ص 10-5)انتقادك؟ 

ًدا تعريف كلمة  منط ح أن املوقف هو من دليل الطالب(. أوضِّ  5فحة)ص’’ موقف‘‘راجع جمدَّ
 لِّّمنا جمموعة األفكار هذه كيفيَّة التعامل مع كّل وضع.ع  . تـخ تفكري

 -بك اعتماده عندما يقوم أحدهم بتقوميكعن املوقف الكتايّب اجلديد الذي جيدر  حتدَّث إبجياز
ع ع بسرعة كّل فكر يشكِّل املوقف اجلديد من دليل الطالب. راجِّ  29-18النقطة ب يف الصفحات  راجِّ

ب الرجوع إىل هذه األفكار أو اال بك اعتماده عندما تتعرَّض للتقوميالذي جيدر  نتقاد. واطلب من الطالَّ
 .35-34تنيالصفح اجلدول الوارد يفإىل العمود األوَّل من من دليل الطالب أو  18يف الصفحة 
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ب قراءة اآلايت اليت تتناسب مع كلَّ فكر ومناقشتها. وقد متَّ إدراج هذه بعد ذلك،  اطلب من الطالَّ
اجلدول الوارد يف  ويف العمود السادس من من دليل الطالب 18يف الصفحة  اآلايت

 .35-34الصفحت ني 

 يتم تقوميك ه عندماجيدر بك اختاذموقف كتايب 

 17: 10( أمثال يانتقاد أواهلدف هو تقوميي ) .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1. ان أشكر هللا ألن فالاًن يقوم بتقومييأ .3
 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
32-31: 15؟ أمثال ّدًداكيف ميكنين جتنَّب وقوع هذا اخلطأ جم .5

 18، دليل الطالب، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من درس 

 34يف الصفحتني  ن جدول املواقف الكتابيَّة الواردنسخة حبروف أكرب عقد ترغب يف استخراج 
إليه بسهولة خالل حصَّة  رجوعمن دليل الطالب. علِّّق هذا اجلدول على اجلدار لكي تتمكَّن من ال 35و

 ’’(.املواقف‘‘درس الدرس )ابستثناء وقت االمتحان املتعلِّّق بي من اليوم، وخالل اجلزء املتبقّ 
اجلدول واليت تتناسب مع هذا  يفاجلزء املتبقي من املعلومات املدرجة  ال تشاركرحلة، يف هذه امل

 من دليل الطالب. 35-34املوقف، صفحة 

دقائق( 10-5توضيحيَّة عن هذا املوقف اجلديد ) أعطِّ أمثلة .11
عمَّا جرى بعد ذلك. أعطِّ مثل ني أو ثالثة أمثلة عن كيفيَّة اعتماد بعض األشخاص هذا املوقف و 

ب سابقني ممَّن أجنزوا املشروع اخلامس من  دليل استعِّن أبمثلة من حياتك الشخصيَّة أو من حياة طالَّ
 ’’. يتقومييقوم أحدهم ب موقفي اجلديد عندما اعتماد‘‘الدراسة حتت عنوان 

ج اعتماد هذا املوقف. قد فضاًل عن نتائ يفيَّة اتِّباع كّل خطوة أو االمتناع عن ذلك،حاوِّل أن تبنيِّّ ك
. يفيَّة جتاوب داود مع ذلك التقوميلملك داود وبكلاناثن  لرجوع إىل املثل املتعلِّّق بتقوميترغب أيًضا يف ا

 .25: 12-1: 11صموئيل  2انظر 
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 دقيقة( 15-5) اضي اليت تعرَّضت خَّلهلا للتقوميعِّش من جديد اختبارات امل .12
ب أم  اخلاص هبم ثلة واضحة يف املشروع الثالث من دليل الدراسةجيب أن يكون لدى معظم الطالَّ

مع كثريون بينهم على أهنَّ  قوميللتخالهلا عن أوقات تعرَّضوا  م مل يعتمدوا هذا املوقف أو االنتقاد. وقد جيخ
 .ظروفالكتايّب يف هذه ال

ب أن يتخيَّلوا ما كان ليحدث م اعتمدوا  استعِّن أبمثلة من املشروع الثالث، واطلب من الطالَّ لو أهنَّ
ب مشاركة أمثلتهم.قوميهذا املوقف الكتايّب لدى تعرُّضهم للت  . واطلب من اثنني أو ثالثة من الطالَّ

ل من حياتك الشخصيَّة. فقد يساعد ذلك على ث  ميكنك أن تستهّل هذا اجلزء من النقاش إبعطاء م  
 تسعى إليه هنا. خلق جّو من االنفتاح، وقد يسهِّّل عليهم أن يروا اهلدف الذي

’’ ؟يأو انتقاد وقف كتايب  عندما يقوم أحدهم بتقومييما هي منافع اعتماد م‘‘حتدَّث عن النقطة ت:  .13
 من دليل الطالب 30-29دقائق( صفحة  5-10)

ب   أن يعدِّدوا منافع اعتماد هذا املوقف الكتايّب اجلديد.اطلب من الطالَّ
من  30أفكار إضافيَّة واردة يف الصفحة البحث عن ميكنك أن تطلب منهم بعد مشاركة أفكارهم، 

عندما يقوم ما هي منافع اعتماد موقف كتايّب ‘‘ النقطة ت حتت عنوان ومدرجة ضمن دليل الطالب
 ’’؟أحدهم بتقوميي أو انتقادي

ر لوًكا سليًما لدى تعرُّضك إىل أنَّ تصرُّفاتنا تعكس مواقفنا. يف الواقع، ال ميكنك أن تتَّبع س أشِّ
 إال إذا كنت تعتمد موقًفا متوافًقا مع مبادئ الكتاب املقدَّس. لتقوميل

’’ ما هي املشاكل املرتبطة هبذا املوقف؟‘‘حتدَّث عن النقطة ث:  .14
 من دليل الطالب 33-30دقائق( ص  5-10)

ب سهولة أكرب يف تعداد املشاكل اليت سيواجهوهنا عندما حياولون اعتماد هذا املوقف  قد جيد الطالَّ
أو االنتقاد. تايّب اجلديد لدى تعرخضهم للتقوميالك

اطلب منهم إعداد قائمة ابملشاكل املرتبطة هبذا املوقف. دوِّن أفكارهم إمَّا على اللوح أو على جهاز 
ا تتسبَّب بعدم عرض الصور الشفافة أو على ملصقات كبرية.  امسح هلم أيًضا بذكر األعذار اليت جيدون أهنَّ

 اعتماد هذا املوقف. لدى نجاحال
ع القائمة الواردة يف الصفحات  من دليل الطالب لرتى ما  33-30بعد أن يستعرضوا أفكارهم، راجِّ

 إذا كنت توّد إضافة املزيد من املشاكل إليها.
 مشكلة يطرحوهنا. إجياد مربِّّر هلذا املوقف الكتايّب مقابل كلّ ال تشعر بضرورة 
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ر إىل أن هذه املشاكلال تسمح بعرقلة هذا اجلزء من احل ال  صَّة بسبب كثرة التعليقات السلبيَّة. وأشِّ
ساطة إىل أن التحّدي كبري ابلنسبة بهذا املوقف يف حياتنا. فاملشاكل تشري بتعين أنّه من املستحيل تنمية 

 .لتقوميإىل األشخاص الذين يريدون اعتماد موقف كتايّب لدى تعرُّضهم ل

’’ يف حيايت؟ الكتايب   بدأ بتنمية هذا املوقفكيف أ‘‘حتد ث عن النقطة ج:  .15
من دليل الطالب 33دقيقة( صفحة  10-20)

ب على اخلطوات املختلفة اليت ميكنهم اتِّباعها لتنمية هذا املوقف الكتايّب يف حياهتم. يف  أطلِّع الطالَّ
ب. ميكنك الرجوع من دليل الطال 33يف الصفحة  ملعلومات الواردة االستعانة اب هذه املرحلة، ميكنك  

لالّطالع على بعض اخلطوات العامة اليت ميكنك اتِّباعها لتنمية  الفصل الثاين من دليل الطالبأيًضا إىل 
 هذا املوقف اجلديد يف حياتك.

دقيقة( 15-5من دليل الطالب ) 35-34انقش اجلدول الوارد يف الصفحتني  .16
 35و 34يف هذه املرحلة، ميكنك مناقشة اجلدول الكبري املتعلِّّق هبذا املوقف والوارد يف الصفحتني 

’’ ما جيب أن أقوله‘‘من دليل الطالب. فليتمحور النقاش حول العمود ين الرابع واخلامس حتت عنوان 
 ’’. ما جيب أن أفعله‘‘و

الطويلة األمد اليت  عمليةالشكِّل جزًءا من ي’’ اجتاه قلب إجيايب‘‘العمود حتت عنوان  أوضِّح أنَّ 
 تساعد على تعزيز املوقف اجلديد الذي يسعى اإلنسان إىل تنميته.و تنمية الشخصية  هتدف إىل

مَّلحظة متعل ِّقة ابخليار األوَّل يف الدرس الرابع .17
تقرِّر  ذا الدرس. قدهل لك الوقت خالل حصَّة واحدة لتغطية األفكار كافة املعطاة قد ال يتسىنَّ 

ابخليار األوَّل يف برانمج الدرس االنتظار ملناقشة البعض منها يف الدرس الرابع. )راجع التعليمات املتعلِّّقة 
 (.43-39الصفحتني  -دليل املعلِّّم -اخلاص ابملعّلم للدرس الرابعأ

ف أبدأ كي‘‘) جاخليار األوَّل للدرس الرابع، احرص على التحدُّث عن النقطة  إذا قرَّرت اعتماد
 اليوم.’’( بتنمية هذا املوقف يف حيايت؟
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25 املواقف

تطبيق شخصي .18
كي تتَّبعه عندما تتعرَّض يتمحور التطبيق الشخصي اليوم حول البدء بتنمية هذا املوقف اجلديد للْ فـ  
 أو االنتقاد. للتقومي

م يف احلصَّة املقبلة سيخضعون الختبار قصري حول األفكار اخلمسة اليت تشكِّل  .أ ب أهنَّ أوضِّح للطالَّ
أو االنتقاد. اتِّباعه عندما يتعرَّضون للتقومياملوقف الكتايب الذي جيدر هبم 

عهم على البدء حبفظ اآلايت  اليت تتناسب مع كّل فكر متعلِّّق هبذا املوقف.  .ب لن خيضعوا شجِّّ
تحان حول هذه اآلايت.الم

مواقف التقومي واالنتقاد  نظرة اثنية على‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان  أنَّ أوضِّح  .ت
هو وسيلة أخرى للبدء بتنمية هذا املوقف. ’’ يف املاضي ا تعرَّضتخ هلاليت

روا لقادهتم و/أو أفراد عائلتهم ما تعلَّموه يف هذا  .ث عهم على أن يفسِّّ عهم على طلب شجِّّ الدرس. شجِّّ
املساعدة لتنمية هذا املوقف الكتايّب اجلديد.

فروض  .19

.17: 10اجعلهم ُيضعون الختبار قصري حول سفر األمثال هناية احلصَّة يف  .أ
 17: 10أمثال 

 ’’.َمْن َحفَِّظ املَشورََة فَسبـيُلُه احلياُة، وَمْن أمَهَل التَّوبـيَخ فهو ضال  ‘‘
ب أن  .ب قومي الت مواقف نظرة اثنية على‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان أوضِّح للطالَّ

يتناسب مع عملهم يف املشروع الثالث حتت عنوان ’’ يف املاضي ا تعرَّضتخ هلواالنتقاد اليت
جيب إجناز املشروع الرابع قبل ’’. اختبارايت املاضية املتعلقة بقيام أحدهم بتقوميي أو انتقادي‘‘

 رابع. الدرس ال
 ض ع عالمات على املشروع الثاين من دليل الدراسة اليوم أو بعد احلصَّة التالية. .ت

تقييم الدرس .20
أجزاء كانت انجحة؟  من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أيّ 

 أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟  أيّ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الثالثالدرس 
 اآلخرين تقومي

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 .اآلخرين قوم بتقوميجيب أن أحفظ موقًفا متوافًقا مع مبادئ الكتاب املقدَّس وأن أتَّبعه عندما أ

 اآلية الرئيسية: .2

 1: 6غالطية 
ك  لِّئ اّلاي إخو يت، إْن وق ع  أح دخكخم يف خ طٍأ، فأقيموهخ أنتخمخ الرخوحّيني  بِّرخوحِّ الو داع ةِّ. ‘‘ وا نت بِّْه لِّن فسِّ

’’. تـ تـ ع ّرض  أنت  أيًضا لِّلّتجرِّب ةِّ 

 مادة مرجعيَّة للطالب .3

مع هذا الدرس.  من دليل الدراسة 10-6واملشاريع  يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب

 دقائق( 5-3’’ )البناء مثل أحجار‘‘. حتضري للدرس .4

 البناء. ل أحجارث  عطِّ مقدِّمة عن هذا الدرس مستعيًنا مب  أ

 حتتاج إىل:

تلك اليت يتم استعماهلا لبناء بيت أو موقدة. -أو ثالثة من أحجار البناء رينحج .1

 قطعة شريط زينة وعقدة للّف اهلدااي .2

 وشريط الصقأو كرتون  اس األحجارعلب صغرية بقي .3

 كتاب مسيك الغالف .4
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27 املواقف

 التحضري

 .لّف أحد األحجار بشريط الزينة والعقدة .1

خاصة بك بواسطة الكرتون أحجارًا ، اصنع األحجار لديك علب صغرية بقياس إذا مل يكن .2
من كرتون.’’ أحجار‘‘ 6أو  5إىل ما ال يقّل عن  والشريط الالصق. حتتاج

الكرتونيَّة وِّن العناوين اآلتية على األحجاراستعِّن بقلم حتديد ود .3

 ن ال تدخِّّ

 ال تشتم 

 اغفر لآلخرين

 أطِّع القادة 

 قاوم التجربة 

 تكذبال  

’’؟أحجار البناءكيف تبين بيًتا بواسطة ‘‘ض ع غالفًا ورقيًّا على كتاب ودوِّن عليه العنوان اآليت:  .4

 املثل التوضيجي مقد ِّمة عن
ّب بعض األشخاص أن يرموا (. حيهل سبق لك أن ضخرِّبت حبجر؟ )امحل واحًدا من األحجار

ك. وميكن للناس أن يرموا األحجارعلى اآلخرين.  األحجار وحَّتَّ عندما حياول  عليك عرب انتقادهم إايَّ
ا. )يف هذه املر  أحدهم تقوميك

ً
 حلة، قد ترغب يف رمي أحد األحجاربطريقة كتابيَّة، يبقى األمر مؤمل

ب(.  الكرتونيَّة على أحد الطالَّ
، اعمِّل هذاست‘‘ة قائاًل: كهديَّ لفوفًا  محجرًا يعطيك بلطف. إنَّه بتقوميك  أحدهم النادر أن يقوم  من

ب احلجر’’. يحساعدك لتصبح أكثر شبًها ابملسيس وفه امللفوف بشريط الزينة  )أعطِّ أحد الطالَّ
 والعقدة(.

لكن عندما يرميين الناس ‘‘نمو. تقول: يساعدك على ال إنَّ التعرُّض للتقومي يف احلصَّة السابقة، قلنا
. توجد أطنان من األحجار يف املكان. ابحلجارة، فكيف يساعدين ذلك على النمو؟ أان أنظر من حويل

 ’’.اتعثَّر هبأالقيام أبمر ما  ويف كلِّّ مرَّة أحاول
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دليل املعل ِّم 28

كثريًا ما بنا. ويف ما يتعلَّق برمي األحجار،  ما حيدث غالًبا هو أنَّ الناس ينجحون يف اإلشارة إىل عيو 
على بناء وقًتا ملساعدتك  ادر أن ُيصِّّص الشخص الذي يقوم بتقوميكلكن من النيكون هدفهم سليًما. 

ها. أمر مفيد بواسطة األحجار  اليت يعطيك إايَّ
حجارة واملساعدة لكي يستفيد  -على خطأ ارتكبه، أعطِّه هديَـّت ني عندما تقوم بتقومي شخص ما

ب حجرًامن احلجارة اليت أعطيته إ ها. أعطِّ أحد الطالَّ كيف تبين بيًتا بواسطة ‘‘ والكتاب حتت عنوان ايَّ
داخل أسلوب حياته فيصبح أكثر شبًها  ’’األحجار‘‘عليه املساعدة لكي يخدرج  مثّ اعرض ”جار؟األح

 ابملسيح.

 ةنتقاليَّ مجلة ا
 اآلخرين. ما يقوله هللا بشأن كيفيَّة تقومياهلدف الرئيسي من حصَّة اليوم هو استكشاف 

دقائق( 10-5اآلخرين ) بارايت املاضية املتعل ِّقة بتقومياخت .5

ة على التحضري حلّصة اليوم، ميكنك أن تطلب من بعض التالميذ مشاركة أحد األمثلة اليت للمساعد
اآلخرين  بقيامي بتقومي اختبارايت املاضية املتعلِّّقة‘‘دوَّنوها يف املشروع السابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

’’. أو انتقادهم
ب يف مشاركة اختباراهتم، أعطِّ بضعة أمثلة من  حياتك الشخصيَّة أو من حاالت إذا تردَّد الطالَّ

 عاينتها مؤخَّرًا.

دليل الطالب من 37-36دقائق( صفحة  10-5’’ )ه؟قوميَمن الذي جيدر يب ت‘‘أ: حتدَّث عن النقطة  .6

بك تقوميهمحتدَّث ابختصار عن األشخاص  ميكن أن ُيتلف اجلواب على هذا . الذين جيدر بطالَّ
ب املوجالسؤال  ر إىل أن تقوميابختالف الطالَّ  أمًرا اآلخرين هو واجب وليس ودين يف صفِّك. أشِّ

 . ايًّ اختيار 

 سؤاالن يتطل بان دراسة دقيقة .أ
  ؟األشخاص الذين جيدر بك تقوميهمم ن هم
   هؤالء األشخاص؟ن الذي منحك مسؤوليَّة تقومي م 

ا لوضع األساس املناسب هلذه احلصَّة.  إذا افرتضوا أنَّ إبمكاهنم هااتن مسألتان مهمتان جدًّ
 شخص يرتكب خطأ، فسرعان ما سيورِّطون ألنفسهم املشاكل. أيّ  تقومي
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قدون أنَّ من مسؤوليَّتهم تقوميهمأعد  قائمة ابألشخاص الذين يعت .ب
م اللوح أو جهاز عرض الصور الشفافة لتدوين أجوبتهم. استخدِّ 

 أعدَّ قائمة ابألشخاص عند جهة واحدة.

هؤالء األشخاص َمن الذي أعطاك مسؤوليَّة تقومي .ت
ًدا وحدِّد هوية األ ع قائمة األشخاص جمدَّ هؤالء  شخاص الذين أعطوك مسؤوليَّة تقوميراجِّ

 األفراد.

هل، راعي الكنيسة، أستاذ يف املدرسة، رئيس العمَّال، ميكن هلؤالء أن يكونوا: هللا، األ
صاحب الشركة، الشرطي، القاضي، القوانني املرعية اإلجراء يف البالد، قانون سّنته جمموعة 

 النادي، الفريق، إخل... -من األشخاص

 بعد أن تفعل ذلك، اطرح السؤال اآليت:

 هذه املسؤوليَّة؟هل كان هذا الشخص يتمتَّع فعًَّل ابلسلطة إلعطائك  .ث
 كانته الفعليَّة، ميكنك أن تقوم بتقوميإذا كان صاحب السلطة يسلك وفق ما متليه عليه م

م واجباتك.   فعل هذا األمر مبحبَّة. واحرص علىالشخص اآلخر واثًقا أبنِّّك تتمِّّ

. من دليل الطالب 37و 36ميكنك إجياد معلومات إضافيَّة حول هذا املوضوع يف الصفحتني 

اآلخرين يف ما يتعل ِّق بتقومي Teen Challenge قوانني خدمة .7

أو  أو يف خدمة سكنيَّة مماثلة  Teen Challenge إذا كنت تعّلم هذا الدرس يف مركز خدمة 
يف سجن، فيجب عليك اآلن مناقشة قوانني الربانمج. وإذا مل يكن املركز يعتمد قوانني أو سياسة متعلِّّقة 

ا  ب جوااًب واضًحا هبذا األمر، فرمبَّ جيدر بك مناقشة هذا املوضوع مع مديرك لكي تتمكَّن من إعطاء الطالَّ
 حول حتديد مسؤوليَّاهتم.

ام. أيًضا ما إذا كان من واجبهم تقوميأوضِّح   فريق اخلدَّ
ب نفرض على سبيل املثال أنَّ لْ ميكنك إعطاء استثناءات للقاعدة العامة. فـ    مركزك ال يسمح للطالَّ

ب ومل ينتبه  بتقومي ام يقود شاحنة صغرية تقّل الطالَّ ام. لكن إذا كان أحد أعضاء فريق اخلدَّ فريق اخلدَّ
يرفع صوته لتنبيه السائق بداًل من جتاهل حلادث حمتمل الوقوع، ففي هذه احلالة جيب على الطالب أن 

 اخلطر احملدق والسماح بوقوع حادث.
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 تقوم بتقومي تايب  الذي جيدر بك اعتماده عندماما هو املوقف الك‘‘حتدَّث عن النقطة ب:  .8
 من دليل الطالب 40-38دقائق( صفحة  10-5) ’’؟اآلخرين

اآلخرين الحًقا.  قوميلت طرقًا خمتلفةنَّنا سنناقش مة عن هذا اجلزء من الدرس، قخل إلدى إعطاء مقدِّ 
م ن ارتكب قومي ينما نستعّد لتاليت جيب أن جتول يف أذهاننا ب األفكاريف الوقت احلايل، سنتحدَّث عن 

 خطأ ما.
ر احلاجة إىل اعتماد موقف كتايّب أايًّ تكن الطريقة اليت نعتمدها يف   ’’.إعطاء حجر ألحدهم‘‘فسِّّ

 اآلخرين لذي جيدر بك اعتماده عندما تقوم بتقومياملوقف الكتايب  ا
لدى هللا.حمبوب وممّيز  هذا الشخص .1

 إجيايّب عنه.أريد أن أمتكَّن من قول كالم 
 ما هو اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ .2
 ما هي طريقة هللا حلّل املشكلة؟ .3
 كيف ميكنين أن أساعد هذا الشخص على السلوك يف طريق هللا؟ .4

 38صفحة ’’ املواقف‘‘مقتبس من دليل الطالب التابع لدرس 

’’ شخص ما قوميلتة الختيار الطريقة الصحيحة ثَّلثة مبادئ رئيسيَّ ‘‘ 1-حتدَّث عن النقطة ت .9
من دليل الطالب 42-40دقائق( صفحة  5)

الطرق اليت ميكنك اعتمادها تلقي نظرة على بعض  ،’’اآلخرين؟كيف جيدر يب تقومي ‘‘نقطة ت، ال
 اآلخرين. لتقومي

ثالثة مبادئ ‘‘حتت عنوان  1اآلخرين ابلتحدُّث عن النقطة الفرعيَّة  طرق تقومياستهّل نقاشك ل
استعرض هذه املبادئ بشكل سريع. وحاول أن ’’. شخص ما قوميرئيسيَّة الختيار الطريقة الصحيحة لت

 تعطي بعض األمثلة لتوضيح كّل واحد منها. 
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 شخص ما ة الختيار الطريقة الصحيحة لتقوميثَّلثة مبادئ رئيسيَّ 
 ؟أقوم بتقوميه م ن هو الشخص الذي .1
 ما مدى فظاعة اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ .2
 .ميكن أن يكون لشخصيَّتك أتثري على الطرق اليت تتَّبعها .3

42-40، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من دليل الطالب التابع لدرس 

’’ اآلخرين طرق كتابيَّة لتقومي‘‘، 2-لنقطة تمقد ِّمة عن ا .10
 من دليل الطالب 47-43دقائق( صفحة  5)

اآلخرين. وبينما تستعرض هذا  الطرق الكتابيَّة املختلفة لتقوميخصِّّص جزًءا كبريًا من احلصَّة ملناقشة 
ر إىل وجود مقاطع اآلخرين. جيب أن حنرص على  كتابيَّة عدَّة تتحدَّث عن تقومي  اجلزء من الدرس، أشِّ

، وجيدر بنا اتِّباعها يف مجيع طريقة الكتابيَّة الوحيدة للتقوميهذه هي ال‘‘عدم انتقاء آية واحدة والقول: 
هللا قادر أن يساعدان على النمو يف فهمنا للطرق اليت جيدر بنا اتِّباعها يف املواقف املختلفة. ’’. األوقات

 ثالثة مقاطع كتابيَّة رئيسيَّة تشكِّل أساًسا هلذا اجلزء من الدرس. هناك
 1: 6غالطية 

 17-15: 18مَّت 
 16: 3تيمواثوس  2

ب قراءة املقاطع الكتابيَّ  ة املتناسبة بينما تناقش كلَّ واحدة من هذه الطرق الكتابيَّة، اطلب من الطالَّ
 اآلخرين.  مقطع كتايّب حول كيفيَّة تقومي. وانقِّش بدقَّة النقاط الرئيسيَّة يف كلِّّ مع كّل أسلوب تقومي

ب استخدام أجوبتهم ع من املشروع السادس من دليل  3و 2، 1لى األسئلة اطلب من الطالَّ
اربط بني هذه الطرق واألفكار األربعة ’’. اآلخرين نظرة كتابيَّة على عمليَّة تقومي‘‘الطالب حتت عنوان 

من دليل الطالب اليت جيب أن تشكِّل موقفهم بينما يتَّبعون كلَّ واحدة  40-38املذكورة يف الصفحات 
 من هذه الطرق. 

أن تعطي أمثلة توضيحيَّة مستوحاة من حياتك اخلاصة أو من أمثلة معاصرة أخرى حول حاول 
كيفيَّة استخدام كل واحدة من هذه الطرق مع نتائج ذلك. 
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دليل املعل ِّم 32

 1: 6اآلخرين وفق ما جاء يف رسالة غَّلطية  قوميأ طريقة ت-2-دَّث عن النقطة تحت .11
من دليل الطالب 44-43 الصفحتني(دقائق، 5-10)

ب حتديد 1: 6وفق ما جاء يف رسالة غالطية  مناقشتك لطريقة التقومي يف بداية ، اطلب من الطالَّ
أن ’’ نيالروحيِّّ ‘‘. تقول اآلية إنَّه جيدر ابألشخاص خص الذي جيدر به أن يقوم ابلتقوميصفات الش

 .يقوموا بعمليَّة التقومي

 1: 6غَّلطية  ق
َك لَِّئَّل  اي إخَويت، إْن وَقَع أَحدُُكم يف َخطٍأ، فأقي‘‘ موُه أنُتُم الُروحي نَي بُِّروحِّ الَوداَعةِّ. واَنَتبِّْه لَِّنفسِّ

 ’’.تـَتَـَعر َض أنَت أيًضا لِّلت جرِّبَةِّ 
ب إنَّه إذا مل ميضِّ سوى بضعة أسابيع على نيلهم اخلالقخ  ا ال جيدر هبم أن يقوِّمو ل للطالَّ ا ص فرمبَّ

 األب البنه. . مثاًل: تقوميكان األمر يقع ضمن نطاق مسؤوليتهم  اآلخرين، إال إذا
تتمحور حول نقطتني حمدَّدتني. أوَّاًل،  1: 6اآلخرين وفق ما جاء يف رسالة غالطية  إنَّ طريقة تقومي

جيب أن يكون هدفنا إقامة هذا الشخص. ويشمل ذلك أكثر من جمّرد إطالعه على اخلطأ الذي ارتكبه. 
وقد يشمل خطوات عدَّة وليس جمرَّد مواجهة  -برمَّتها اجلزء األصعب من عمليَّة التقومي وقد يكون هذا

 اثنية. 60تدوم 
اطلب من ’’. الوداعة‘‘بروح  يف هذه الطريقة هي ضرورة التقومي طرحها املسألة الثانية اليت يتمّ 

ب إعطاء أم أمثلة، فقد  بروح الوداعة. وإذا مل ختطر يف ابهلم أيّ  ثلة حول كيفيَّة تعرُّضهم للتقوميالطالَّ
 يواجهون مشكلة يف القيام هبذا األمر يف املستقبل.

 بة إىل الشخص الذي يتلّقى التقوميهذه العمليَّة قد تكون أكثر إيالًما ابلنسميكنك أن تشري إىل أن 
بروح الوداعة، لكن كيف هو شعور الشخص  ي يقوم به. قد تظنَّ أنَّك تقوم ابلتقوميىل الشخص الذممَّا إ

 اآلخر؟
ال تعين  بروح الوداعة، شدِّد على أمهية التكلُّم بوضوح. فالوداعة شديد على التقوميإىل جانب الت

ا فلنحرص على أن نقول  جمرَّد التلميح إىل مشكلة هذا الشخص. جيب علينا أن نقول احلقيقة مبحبَّة، وإَّنَّ
 ه.خطيَّة يف حياتآلخر يفهم أنَّنا نواجهه لنقّومه بسبب احلقيقة بطريقة جتعل الشخص ا

َك لَِّئَّل  تـَتَـَعر َض أنَت أيًضا لِّلت جرِّبَةِّ ‘‘املسألة األخرية املذكورة هنا تستحق النقاش  ’’. واَنَتبِّْه لَِّنفسِّ
ر إىل أنَّه ال جي ا جيب أن ننتبه ألنفسنا. بتعبري  در بنا أن نكون كاملني لكي نقوم بتقوميأشِّ اآلخرين، وإَّنَّ

آخر، جيب أن تكون اخلطيَّة يف حياة الشخص اآلخر مبثابة جرس تنبيه يدعوان إىل االحرتاس من جتارب 
 إبليس يف حياتنا.
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 18وفق ما جاء يف إجنيل مىت  قومي.طريقة التب-2-ث عن النقطة تحتدَّ  .12
طالبمن دليل ال 44دقيقة(، صفحة  10-20)

ب قراءة ر إىل أن هذه الطريقة  ع الكتايب املرتبط بطريقة التقومياملقط اطلب من أحد الطالَّ هذه. أشِّ
 اآلخرين. كتاب املقدس يف ما يتعلَّق بتقوميقد تكون األبرز يف ال

ب حتديد الشروط الرئيسيَّة الثالثة املرتبطة ابتِّباع هذه الطريقة.  أوَّاًل، اطلب من الطالَّ

مؤمًنا -على الشخص أن يكون مسيحيًّاجيب  .1

خالف أحد قوانني هللا -جيب أن يكون قد أخطأ .2

، فأنت ال تتمتَّع جيب أن يكون قد أخطأ إليك. إذا كان قد أخطأ إىل شخص آخر .3
ا جاء يف هذه اآلية. استناًدا إىل م، ابلسلطة لتقوميه

ب حتديد  وتدوينها على اللوح أو على ورقة خطوات مدرجة يف هذه الطريقة  3اطلب من الطالَّ
 كبرية لتعليقها على اجلدار يف الصّف.

 17-15: 18مىت 
َت أخاكَ ‘‘ َع لَك تكوُن َرِبِّ  .إذا َخطَِّئ أخوَك إليَك، فَاذَهْب إلَيهِّ وعاتِّْبُه بَيَنَك وبَيَنُه، فإذا َسِّ
تـُْثبَِّت ُكل  شيٍء بَِّشهاَدةِّ شاهَِّدينِّ وإْن رََفض أْن َيسمَع لَك، َفُخْذ مَعَك َرُجَّلً أو رَُجلنيِّ، حىت  16

ْلُه كأن ُه .17أو ثَّلثَةٍ  فإْن َرَفَض أْن َيسَمَع هلُم، فُقْل لِّلكنيسةِّ، وإْن رََفَض أْن َيسَمَع لِّلكنيسةِّ، َفعامِّ
 ’’.وَثين  أو جايب ضرائبَ 

ر إىل أنَّه ضمن إطار اخلطوة األوىل، إذا جاء إليك  استعرض كّل خطوة وحتدَّث عمَّا جيب فعله. أشِّ
نصحه أبن يذهب إليه ويكلِّّمه على حدة، طبًقا ملا عليك أن تأحدهم وأخربك أنَّ شخًصا ما أساء إليه، 

، عندئٍذ فكِّر يف الذهاب افًضا للتقومي. إذا فعل ذلك وظّل الشخص اآلخر ر 15: 18جاء يف إجنيل مَّتَّ 
 إليه بنفسك.

ذِّرًا يف الواقع وعلى أالَّ يبقى جمرَّد نظريَّة. استخد م احرص على أن يكون هذا اجلزء من احلصَّة متج
أمثلة حمدَّدة من حياتك اخلاصة أو من حياة أشخاص حميطني بك. ال تدخل يف مناقشات ختمينيَّة 

 ، كوهنا تبقى جمرَّد ختمينات وال عالقة هبا ابلواقع.’’ماذا لو‘‘مفصَّلة متسائاًل: 
ر إىل أنَّ  لشخص الذي سيتَّبع هذه شروط متعلِّّقة ابملستوى الروحي ل أيَّ  هذا املقطع ال يفرض أشِّ

 وحَّتَّ إذا كنت حديث اإلميان، ميكنك اعتماد هذه الطريقة. الطريقة. 
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دليل املعل ِّم 34

شخص آخر. فمن شأن اعتماد النمط  جيهيَّة اآلن لدى تقوميشدِّد على أمهيَّة اتِّباع هذه املبادئ التو 
 جتنَّب الكثري من اجلداالت والعالقات املنهدمة. أن يساعد على 18ارد يف إجنيل مَّتَّ الو 

ب الرجوع إىل األمثلة اليت أعطوها يف املشروع السابع من دليل الدراسة  وميكنك أن تطلب من الطالَّ
قاموا لريوا ما إذا كانوا قد ’’اآلخرين أو انتقادهم قيامي بتقوميية املتعلِّّقة باختبارايت املاض‘‘حتت عنوان 

قبل أن  املخطئ على حدة أو عالنية، وما إذا كانوا حتدَّثوا إىل شخص آخر عن املشكلةالشخص بتقومي 
 يواجهوا املخطئ.

 16: 3الثانية  وفق ما جاء يف رسالة تيمواثوس قوميطريقة التت -2-حتدَّث عن النقطة ت .13
من دليل الطالب 47-45دقيقة(، صفحة  10-20)

يقة اليت جيدر ال تتحدَّث مباشرًة عن الطر  16: 3لثانية رسالة تيمواثوس ا أوضِّح منذ البداية أنَّ 
ا هي تتناول كيفيَّة استخدام الكتاب املقدَّس يف حياة املؤمن.  ابلناس أن يقّوم هبا واحدهم اآلخر، وإَّنَّ

 قوميكتابيَّة ممتازة متعلِّّقة بت  لكنَّ النقاط األربع الرئيسيَّة يف هذا املقطع الكتايّب تزوِّدان أبربعة مبادئ
 اآلخرين.

 16: 3تيمواثوس  2
’’. فالكِّتاُب ُكــل ـُه مِّْن َوحيِّ هللاِّ، يُفيُد يف الت عليمِّ والت فنيدِّ والت قوميِّ والت أديبِّ يف البِّ  ‘‘

ب قراءة هذه اآلية، أعدَّ قائمة ابلطرق األربع املبيَّنة هنا عها على وض   ،بعد أن تطلب من أحد الطالَّ
اجلدار يف الصف. انقِّش كلَّ واحدة من هذه الطرق على حدة. ويتضمَّن دليل الطالب ملصق تعلِّّقه على 

 تفاصيل إضافيَّة.
ر إىل أنَّه ميكن استخدامها مع أحدهم بشكل فردّي   بينما تستعرض كّل واحدة من هذه الطرق، أشِّ

شار إىل أّن الطريقة اآلخرين. ويخ  نها مبثابة طرق غري مباشرة لتقوميأو ضمن اجلماعة. قد يبدو البعض م
 األوىل املتمثِّّلة بتعليم احلق قد ال حتدِّد مباشرًة الشخص املخطئ.

حاوِّل إعطاء أمثلة حمدَّدة حول كيفيَّة قيامك أنت أو اآلخرين ابستخدام هذه الطرق. كما ميكنك 
ب تقييم الطرق اليت اتَّبعها يسوع يف كلِّّ من احلاالت املذكورة أدان  ه.أن تطلب من الطالَّ

22-17: 10احلاكم الشاب الغيّن مرقس  .أ

38-25: 10لوقا     معلِّّم الشريعة .ب

11-1: 8الزانية    يوحنَّا  .ت

28-21: 16بطرس    مَّتَّ  .ث
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 اآلخرين؟ هي بعض النصائح املتعل ِّقة بتقوميحتدَّث عن النقطة ث: ما  .14
من دليل الطالب  49-47الصفحتني(دقائق 5-10)

عمَّا ورد يف دليل الطالب يف ما يتعلَّق بكّل واحدة من هذه النقاط. يف حتدَّث بشكل سريع وموجز 
، شدِّد على أمهية طرح األسئلة كجزء ’’تقرَّب إىل اآلخر بذهن منفتح‘‘، حتت عنوان 2النقطة الفرعيَّة 
 يتَّبعوهنا.  طريقة تقومي رئيسي من أيّ 

، شدِّد على احلقائق الثالث ’’ا يف مقاربتككخن إجيابيّ ‘‘، حتت عنوان 4لدى مناقشة النقطة الفرعيَّة 
 :19: 1يعقوب  رسالة الواردة يفاملهمَّة 

سريًعا إىل االستماع .أ
 بطيًئا عن الكالم .ب
 بطيًئا عن الغضب .ت

احرص على ’’ ؟ماذا لو مل يتقبَّل تقوميي إايه‘‘نوان ، حتت ع6خصِّّص وقًتا ملناقشة النقطة الفرعيَّة 
ر رّد فعل الشخص اآلخر جتاه تقوميه يكتفي ابلنظر إىلبدون أن   منهأن يدرك أمهية فعل ما يطلبه هللا . أشِّ

 .رب الشخص اآلخر على قبول تقومينا إايهإىل أنَّه ال ميكننا أن جن

دقيقة( 15-5اآلخرين والغفران هلم ) تقومي .15

ب مناقشة أجوبتهم على السؤالني  ضمن املشروع السادس من  5و 4ميكنك أن تطلب من الطالَّ
’’. اآلخرين نظرة كتابيَّة على عمليَّة تقومي‘‘ليل الدراسة حتت عنوان د

ماذا قال يسوع بشأن الغفران ملَن أخطأ إليك؟  (4)
 (22-15: 18)مىتَّ 

اإلصغاء إليك لدى  برأيك، هل جيدر بك أن تغفر للمؤمن حىتَّ إذا رفض (5)
.؟ أعطِّ تفسريًا جلوابكقوميهحماولتك ت

الطالب بدقَّة مبادئ اآلخرين. حَّتَّ إذا اتَّبع  مسألة مهمَّة بشأن عمليَّة تقومي يثري هذان السؤاالن
شخص ما، ميكن هلذا األخري أن يقوم برّد فعل سيء.  كتابيَّة لدى تقوميتوجيهيَّة  

ا  جراين فرتض الطالب أن اتِّباع مواقف وطرق كتابيَّة يضمن يالَّ جيب أ احلديث بسالم وجناح. وإَّنَّ
ا لسماع كلمات انبية لدى حماولته فعل الصواب.  جيب أن يكون مستعدًّ

ر إىل أنَّه جيدر احلقيقي ل عىناملوسرعان ما يتَّضح  لغفران لدى مواجهة هذا النوع من احلاالت. وأشِّ
 .إايهم اايًّ يكن رّد فعلهم على تقومينم أاآلخرين وأن نغفر هل بع موقًفا كتابيًّا عندما نقوم بتقوميأن نتَّ  بنا
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دليل املعل ِّم 36

’’ اآلخرين؟ كتاب املقدس يف ما يتعلَّق بتقوميما هي القيود اليت يفرضها ال‘‘حتدَّث عن النقطة ج:  .16
 من دليل الطالب 52-49صفحة  ( دقيقة، 10-20)

م بتعديل النقاط الفرعيَّة السبع الواردة يف هذا اجلزء من دليل الطالب. وقخ حتدَّث بشكل سريع عن 
ب يف صفِّك.ل مسألة بناًء على الفئة العمريَّة املدَّة اليت ختصِّّصها لكلّ   لطالَّ
(، 6)نقطة فرعيَّة ’’ القادة املسؤولني عيّن؟ قوم بتقوميهل جيدر يب أن أ‘‘ذه املسألة إذا مل تناقش بعد ه

ر هلم بوضوح الطريقة اليت جيب أن يتناولوا هبا هذه ا ا، ميكنك التحدُّث عن ملسألة. هنفخصِّّص وقًتا لتفسِّّ
رّب عملك، فقد يؤدي ذلك إىل طردك من العمل. قمت بتقومي القادة املسؤولني عنك. إذا  قوميعواقب ت

يعين أنَّه ال جيدر  القائد املسؤول عنك. هذا ال قوميلذا، عليك أن حتسب حساب النفقة قبل أن تبادر إىل ت
 القادة املسؤولني عنك. تقوميبك 

ب مناقشة أجوبتهم على دراسة احلالة املذكورة يف املشروع السادس من  ميكنك أن تطلب من الطالَّ
 (.6دليل الدراسة )السؤال 

 .أعطِّ تفسريًا جلوابكأن تفعل؟ ’’ مهى‘‘ماذا جيدر ب

تطبيق شخصي .17

ب القيام بثالثة أمور.  يف التطبيق الشخصي لدرس اليوم، أطلب من الطالَّ

عهم على حفظ  .أ جيدر هبم اتِّباعه عندما املشمولة يف املوقف الكتايّب الذي األفكار األربعة شج ِّ
من  36-34اآلخرين. ملزيد من املعلومات حول هذا األمر، راجع الصفحات  يقومون بتقومي
دليل الطالب.

 اآلخرين تقوم بتقومي املوقف الكتايب  الذي جيدر بك اعتماده عندما
 هللا.لدى حمبوب ومميز  هذا الشخص .1

 أريد أن أمتكَّن من قول كالم إجيايّب عنه.

 ما هو اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ .2

 ما هي طريقة هللا حلّل املشكلة؟ .3

 كيف ميكنين أن أساعد هذا الشخص على السلوك يف طريق هللا؟ .4

38، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من دليل الطالب التابع لدرس 
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على التذكُّرأن خيلقوا ما يساعدهم اطلب منهم  .ب
جيدر هبم  أعطِّ كّل طالب بطاقة صغرية. واطلب منهم أن يدوِّنوا عليها املوقف الكتايّب الذي

لكي يزيِّّنوا بطاقاهتم ابلطريقة اليت تلوين م قالاآلخرين. زوِّدهم أب اعتماده عندما يقومون بتقومي
 يريدوهنا.

جيب أن يتذكَّروها عندما يقومون يَّة أخرى أيًضا، اطلب منهم أن يدوِّنوا على البطاقة أفكاًرا رئيس
شخص ما. فعلى سبيل املثال، ميكنهم أن يدوِّنوا إحدى اآلايت اليت متَّت مناقشتها اليوم.  بتقومي

عهم على تعليقها يف غرفتهم أو على استخدامها  وعندما ينتهون من العمل على بطاقاهتم، شجِّّ
ر يف كتبهم.  كمؤشِّّ

 التزام اختم حصَّة اليوم بصَّلة .ت
ع كلّ  يّب وطرق كتابيَّة عندما طالب على االلتزام أمام هللا ابلبدء ابتِّباع موقف كتا شجِّّ

 اآلخرين. يقومون بتقومي

 فروض .18

من دليل الدارسة. 7، 6، 4، 2عالمات على املشاريع ض ع  .أ

ر كيف أن  .ب املشروع الثامن من دليل الدراسة يتناسب مع العمل الذي قاموا به يف املشروع فسِّّ
ر إىل أنَّ اهلدف من هذا املشروع هو مساعدهتم لريوا كيف ميكنهم اتِّباع  املوقف السابع. أشِّ

اآلخرين. الكتايّب اجلديد لدى تقومي

ب الختبار قصري حول .ت ع الطالَّ .1: 6غالطية  ما جاء يف رسالة يف آخر احلصَّة، أخضِّ

 1: 6غَّلطية 

َك لَِّئَّل   اي إخَويت، إْن وَقَع أَحدُُكم يف َخطٍأ، فأقيموهُ أنُتُم الُروحي نَي بُِّروحِّ الَوداَعةِّ. واَنَتبِّْه لَِّنفسِّ
 تـَتَـَعر َض أنَت أيًضا لِّلت جرِّبَةِّ.

ب اليوم أو يف الدرس املقبل إىل اختبار قصري حول  .ث ع الطالَّ األفكار املدرجة يف املوقف أخضِّ
. عليهم أن يتذكَّروا ابلرتتيب األفكار اخلمسة جيب اعتماده لدى التعرُّض للتقوميالكتايب الذي 

هذا املوقف وأن يدوِّنوها. وميكن للمعلِّّم أن مينحهم نقاطًا إضافيَّة إذا استطاعوا  ضمناملدرجة 
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ونقاطًا إضافيَّة أخرى إذا استطاعوا أن يقتبسوا اآلية املرجع الكتايّب املتعلِّّق بكّل مرحلة، ذكر 
 اليت تتماشى مع كّل خطوة.

 يتم تقوميك عندما وقف الكتايب الذي جيدر بك اختاذهامل

 17: 10( أمثال ي)أو انتقاد اهلدف هو تقوميي .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1.  أشكر هللا ألن فالاًن يقوم بتقومييأان .3
 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
32-31: 15أمثال  جمدًَّدا؟ كيف ميكنين جتنَّب وقوع هذا اخلطأ .5

 18، دليل الطالب، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من درس 

شخص  قيامي بتقومي اعتماد موقفي اجلديد لدى‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  التاسعاملشروع  .ج
ختيارّي. ليس عليهم إمتامه قبل هناية هذا الدرس. هو مشروع  ’’ما

إذا اخرتت اخليار الثاين يف ما يتعلَّق ابلدرس الرابع، ميكنك أن تطلب منهم إكمال مشروع موجز  .ح
إلعدادهم هلذه احلصَّة.

قخم بتصميم املشروع لكي جيلبوه إىل احلصَّة املقبلة. واطلب منهم إعطاء مثلني أو ثالثة لتبيان 
 7أو  3جتاه املوضوع احملدَّد الذي تنوي مناقشته. ميكنك أن جتعله مشاهبًا للمشروعني  موقفهم

 من حيث الشكل.

تقييم الدرس .19

من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت انجحة؟ 
 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 

ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
 ة عامةممقدِّ 

ين بعني االعتبار للتخطيط لدرس اليوم.عليك أن أتخذ خيارَ  .1

 الدرسني الثاين والثالث.كرِّس احلصَّة للتحدُّث عن املوقفني اللذين متَّ استعراضهما يف  اخليار األوَّل:

 ’’ندما يقوم أحدهم بتقوميي أو انتقاديموقفي ع‘‘

 ’’اآلخرين موقفي عندما أقوم بتقومي‘‘

ا قد تكون مفيدة  اخليار الثاين: كرِّس احلصَّة للتحدُّث عن موقف أو أكثر من املواقف اليت تشعر أبهنَّ
الع على بعض املواضيع لالطِّّ دليل املعلِّّم  ، من3، البند 44الصفحة لصفِّك. راجع 

 املقرتحة هلذه احلصَّة.

 الصفحات التالية.وقد متَّت مناقشة هذين اخليارين بتفصيل أكرب يف 

للتخطيط للدرس مناسبة موارد .2

Creative Bible Teaching  الري ريتشاردز‘‘بقلم( ’’Moody Press تتضمَّن .)
ا لإلعداد  16-9الفصول  أفكارًا ممتازة حول كيفيَّة التخطيط للدرس. قد جتد هذه األفكار مفيدة جدًّ

 حلصَّة اليوم.

ل ِّقة هبذا الدرسة الرئيسيَّة املتعاحلقيقة الكتابيَّ  .3

موقفي عندما يقوم ‘‘اخليار األوَّل على ما ختتار تعليمه. إذا اخرتت تتوقَّف احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة 
ميكنك اتِّباع احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة ، ’’اآلخرين موقفي عندما أقوم بتقومي‘‘و/أو ’’ أحدهم بتقوميي
 هلذين الدرسني.

، ستحتاج إىل تدوين احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة اخلاصة بك. اهلدف من هذه الثاينخليار اإذا اخرتت 
 احلقيقة هو اختصار اهلدف الرئيسي من هذه احلصَّة جبملة واحدة.
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اآلية الرئيسيَّة هلذا الدرس .4

 ، ميكن أن تكون اآلية الرئيسيَّة لدرس اليوم هي نفسها تلك اليت متَّ اخليار األوَّلإذا اخرتت 
، حاول أن جتد آية مرتبطة بوضوح اخليار الثايناعتمادها يف الدرسني الثاين و/أو الثالث. وإذا اخرتت 

 ابملواضيع اليت تريد التحدُّث عنها يف هذا الدرس.
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 الدرس الرابع
 اخليار األوَّل

 موقفي عندما يقوم أحدهم بتقوميي
 اآلخرين موقفي عندما أقوم بتقومي

الواردة يف الدرسني الثاين و/أو الثالث نفسها احلقيقة -الكتابيَّة الرئيسيَّةاحلقيقة  .1

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

الواردة يف الدرسني الثاين و/أو الثالث نفسها اآلية -اآلية الرئيسية .2

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

اخلطوط العريضة السرتاتيجيَّة الدرس .3

كنك ختصيص احرص على أن تكون لك أفكار واضحة بشأن ما تريد مناقشته يف درس اليوم. مي
بعض الوقت ملناقشة األسئلة أو املشاكل اليت يواجهوهنا لدى حماولتهم اعتماد هذين املوقفني. واحرص 

 على أن تكون لديك خطط جاهزة إذا مل يكن لديهم أي أسئلة.

دراسة حاالت .4

قد يكون من املفيد دراسة حاالت واقعيَّة اعتمد خالهلا أشخاص هذه املواقف. وميكن أن تكون 
من دليل الدراسة مفيدة جدًّا يف هذا الصدد. اطلب منهم حتديد  7و 3ألمثلة الواردة يف املشروعني ا

مواقف الشخصني. ما مدى اقرتاهبم من النمط الكتايب؟ كيف كان إبمكاهنم أن يكونوا أكثر اقرتااًب إىل 
 مبادئ الكتاب املقدَّس يف رّد فعلهم؟
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ولعب األدواراالستعانة ابلتمثيليَّات املضحكة  .5

ب متثيل مشاهد يقوم خالهلا واحد اآلخر. اطلب منهم التعبري عن  منهم بتقومي اطلب من الطالَّ
 حتت عنوان  Marlene D. LeFever’sأفكارهم ابلكالم. ويتضمَّن كتاب 

‘‘Creative Teaching Methods ’’ طرق تعليم مبدعة( فصاًل ممتازًا يتناول كيفيَّة االستعانة بتمثيل(
 املشاهد يف الصّف.

 ومثَّة كتاب آخر يعلِّّم كيفيَّة االستعانة ابلتمثيليَّات املضحكة ولعب األدوار يف الصف وهو
 ‘‘How to do Bible learning Activities’’ أتليفEd Stewart  وNeal McBride

(Gospel Light Pub..) 
 ما جيدر هبم فعله. قخم بتدوين أدوار املشاركني يف املسرحيَّة لكي يعرف اجلميع

ب بتمثيل املسرحيَّة ، اطلب من واحد منهم تصويرها على شريط أمام الصفّ  وعندما يقوم الطالَّ
ًدا. ويف كلِّّ مرَّة يشاهدون الشريط، ترتسَّخ يف داخلهم  ب أن يروا أنفسهم جمدَّ فيديو. فسيحّب الطالَّ

ها خالل هذا الدرس.  املواضيع اليت حتاول تعليمهم إايَّ

ستعانة آبايت من الكتاب املقدَّساال .6

كتابيَّة مرتبطة هبذه املواقف. وقد يكون من قد ترغب يف ختصيص جزء من احلصَّة ملناقشة آايت  
األفضل أن تعّد مسبًقا قائمة ابملراجع الكتابيَّة اليت تريد االستعانة هبا.
هتم. مثَّ اطلب من كّل جمموعة أعطِّ كّل جمموعة أوراقًا كبرية مع أقالم حرب لكي يدوِّنوا اكتشافا

 مشاركة اكتشافاهتا أمام الصف كلِّّه.
يف الكتاب  احلكمة والتقومي‘‘راسة حتت عنوان وميكنك االستعانة ابملشروع العاشر من دليل الد

 يف هذا اجلزء من احلصَّة.’’املقدَّس

تطبيق شخصي   .7

أنشطة التطبيق الشخصّي يف اختم احلصَّة ابلتطبيق الشخصّي املناسب. وميكنك الرجوع إىل 
 احلصَّتني السابقتني للحصول على املزيد من األفكار.

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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فروض .8

ض ع عالمات على املشروع الرابع من دليل الدراسة إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. .أ

 .ض ع عالمة على املشروع اخلامس من دليل الدراسة إمَّا اليوم أو يف احلصَّة املقبلة  .ب

ب أنَّه من الضروري أن يكونوا قد أجنزوا املشروع الثامن من دليل الدراسة حبلول احلصَّة أوضِّح للطالَّ  .ت
املقبلة، وهي احلصَّة اليت سيخضعون خالهلا المتحان حول هذا الدرس.

عهم الختبار وجيز حول  .ث يتم عندما  قف الكتايّب الذي جيدر بك اختاذهاملو ‘‘يف هناية احلصَّة، أخضِّ
ن قد فعلت ذلك يف آخر احلصَّة السابقة.، إذا مل تكتقوميك

 اختاذه عندما يتم تقوميك املوقف الكتايب الذي جيدر بك

 17: 10( أمثال ينتقاداهلدف هو تقوميي )أو ا .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1.  أشكر هللا ألن فالاًن يقوم بتقومييأان .3
 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
32-31: 15؟ أمثال جمّدًداكيف ميكنين جتنَّب وقوع هذا اخلطأ  .5

 18، دليل الطالب، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من درس 

تقييم املعل ِّم حلصَّة اليوم .9

بعد انتهاء احلصَّة، دوِّن بشكل سريع تقييًما وجيزًا حلصَّة اليوم. 
 انجحة؟من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت 

 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟   ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
 اخليار الثاين

____________________________________________موقف من اختيارك 

حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

آية رئيسيَّة .2

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

السرتاتيجيَّتكالتخطيط  .3

ا ستكون مفيدة لصفِّك. خصِّّص احلصَّة للتحدُّث عن موقف أو أكثر من املواقف اليت تشعر أبهنَّ 
اليت عربَّ مؤمنون جدد عن اهتمامهم من دليل الطالب بعض املواقف  9و 8الصفحتان  وتتضمَّن

ا مفيدة بشأن ما يريد من دليل الدراسة أسئلة تتضمَّن أفكارً  2و 1بدراستها. ويتضمَّن املشروعان 
ب دراسته.  الطالَّ

 إليك بعض املواضيع املقرتحة هلذه احلصَّة.
  الوقوع يف اخلطيَّة، مثاًل، الشهوةجتارب تدفع إىل
 موقفك جتاه ذاتك -صورة الذات
 الغضب
 عالقات مع أشخاص آخرين
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ب .4 يف صف ِّك اكتشف اهتمامات الطَّلَّ

ب بشكل فعّ  ال يف حتديد املواقف اليت يريدون دراستها، اطَّلع على آرائهم إذا أردت أن يشارك الطالَّ
هذا األمر مهّم، خصوًصا إذا أردت أن تعطيهم فرًضا متعلًِّّقا ابملوقف الذي قبل أن تبدأ حصَّة اليوم. 

للحصول على الفرض املنزيّل حلصَّة اليوم  3ستدرسونه. راجع التعليمات الواردة يف آخر برانمج الدرس 
 (38صفحة  -ملعلِّّم)دليل ا

كيف ميكنك تنمية موقف جديد .5

االستعانة ببعض املعلومات الواردة يف الفصل الثاين من دليل الطالب يف أثناء التحضري ميكنك 
ب ربط األفكار املتعلِّّقة بكيفيَّة  تنمية موقف جديد جتاه املوضوع الذي لدرس اليوم. واطلب من الطالَّ

 اخرتته لدرس اليوم.

 سيكون حمور اهتمام صف ِّك اليوم؟ ماذا .6

 عليك أن حتدِّد املدَّة اليت ستخصِّّصها لكّل واحد من املواضيع اآلتية ضمن حصَّة اليوم.

 قفهم احلاليَّة يف هذا اجملال.ابناء الوعي على مو  .أ

أين ميكنهم أن يبدأوا لتنمية موقف جديد يف هذا اجملال يف حياهتم.  .ب

 املقدَّس االستعانة آبايت من الكتاب .7

روا كيفيَّة ارتباط كلّ   أعدَّ قائمة آبايت عدَّة تتحدَّث عن هذا املوقف. اطلب منهم أن يكتشفوا ويفسِّّ
 آية هبذا املوقف.

أفكار تشك ِّل هذا املوقف اجلديد؟ أي   .8

اطلب منهم ذكر بعض األفكار الرئيسيَّة اليت تندرج ضمن املوقف اجلديد الذي يريدون تنميته. 
ملا فعلناه مع املواقف اليت متَّت مناقشتها يف الفصلني الثالث والرابع من دليل  ابتكار أمر مشابهوميكنك 
 حاول أن جتد آية تتماشى مع كّل نقطة.الطالب. 

يف الفرض املنزيل  ذكروهاملناقشة التطبيق العملّي هلذا املوقف اجلديد، استعِّن ببعض األمثلة اليت 
ه.الذي أعطيت    هم إايَّ
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 تطبيق شخصي   .9

إىل حفظ َّنط التفكري اجلديد فحسب،  ًبا للدرس. ركِّز على احلاجة، الض ع تطبيًقا شخصيًّا مناس
بل حثَّهم أيًضا على البدء بتطبيقه يف الظروف اليت يواجهوهنا هذا األسبوع. 

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

 فروض .10

اخلاص حلصَّة اليوم.ض ع عالمة على مشروعهم  .أ

الرابع من دليل الدراسة إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد.ض ع عالمة على املشروع  .ب

ض ع عالمة على املشروع اخلامس من دليل الدراسة، إمَّا اليوم أو يف احلّصة املقبلة. .ت

ب ضرورة إجناز املشروع الثامن من دليل الدراسة حبلول احلصَّة املقبلة .ث ر للطالَّ وهي احلصَّة اليت  -فسِّّ
ب المتحان  خاص هبذا الدرس.سيخضع فيها الطال 

ب الختبار قصري حول  .ج ع الطالَّ  عندما اختاذه جيدر بك  وقف الكتايّب الذيامل‘‘يف آخر الدرس، أخضِّ
، إذا مل تكن قد فعلت ذلك يف هناية احلصَّة األخرية.’’يتم تقوميك

 يتم تقوميك عندما وقف الكتايب الذي جيدر بك اختاذهامل

 17: 10 ( أمثالي)أو انتقاد اهلدف هو تقوميي .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1.  ألن فالاًن يقوم بتقومييأان أشكر هللا .3
 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
32-31: 15؟ أمثال دًَّداكيف ميكنين جتنَّب وقوع هذا اخلطأ جم .5

 18، دليل الطالب، صفحة ’’املواقف‘‘مقتبس من درس 

4



47 املواقف

تقييم املعل ِّم حلصَّة اليوم .11

بعد انتهاء احلصَّة، دوِّن بشكل سريع تقييًما وجيزًا حلصَّة اليوم. 
 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت انجحة؟

 أي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ

4



دليل املعل ِّم 48

 الدرس اخلامس
 امتحان

مقد ِّمة .1

 مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّّمه.أعطِّ 

وزِّع دليل الدراسة أو أّي واحد من املشاريع اليت جيب إجنازها قبل موعد احلصَّة األوىل من الدرس التايل  .أ
 الذي ستعلِّّمه.

ب الذهاب إىل الصفحة األخرية من دليل الدراسة اجلديد، فيجدوا نسخة فارغة عن  .ب اطلب من الطالَّ
 ّف. أطلِّعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.قائمة فروض الص

ب، وأطلِّعهم على الصفحات اليت تريد منهم قراءهتا قبل موعد  .ت وزِّع دليل الطالب اجلديد على الطالَّ
احلصَّة املقبلة.

ب االمتحان املتعل ِّق ابلدرس احلايل. .2 سل ِّم الطَّلَّ

ع إليهم كافة .3 االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها عَّلمات. وإذا مل تفعل ذلك بعد، أرجِّ

 ، ميكن أن تكون قد وزَّعت على األطفال’’املواقف‘‘يف ما يتعلَّق بدرس 
 .من دليل الدراسة ليقوموا بتسليمها اليوم 10، و9، و8، و5املشاريع 

5
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 دليل الطالب
 كوثيقة منفصلة.ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر  

من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الطالب.
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 دليل الدراسة
 

 ليس دليل الدراسة مدرًجا ضمن هذه الوثيقة لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الدراسة.
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 امتحان
 دليل أجوبة االمتحان

 شهادة يف الدرس
 

 

 

 

 

 

 
من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 

 والشهادة.
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 املواقف  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 واحدة لكّل سؤال) (نقطة’’ خطأ‘‘أو ’’ صحّ ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  عالمةَضع 
 املواقف هي نفسها املشاعر. _____ .1
املواقف اليت اعتمدها يسوع هي املواقف األمثل اليت ميكنك اعتمادها إذا أردت أن  _____ .2

 تصبح مؤمًنا �جًحا.
 ال يعتمد الناس املواقف إالَّ عندما يكونون مستائني من أمر ما. _____ .3
 .إذا كنت أعلم أّينِ على حقاه، إالَّ ، جيب أن أصغي ابنتبعندما يقوم أحدهم بتقوميي _____ .4
حىتَّ إذا كنت  ما ارتكب خطأ ما، جيب عليك تقوميهإذا كنت تعرف أنَّ شخًصا  _____ .5

 جزًءا من املشكلة.
 املوقف هو طريقة تفكريك حيال أمر ما. _____ .6
ميكن ألحالم اليقظة أن تكون طريقة فعَّالة العتماد مواقف تتماشى مع مبادئ  _____ .7

 الكتاب املقدَّس.
 يعتمد شخص ما موقًفا سيًِّئا، فعادًة يكون هذا خطأ شخص ما.عندما  _____ .8
ملواقف اإلنسان أتثري ضئيل على أنشطته اليوميَّة وعلى كيفيَّة تفاعله مع األوضاع اليت  _____ .9

 يواجهها يف حياته.
 ال ميكن لإلنسان أن يفعل أّي شيء ليغريِّ املواقف اليت تعلَّمها يف سّن الطفولة. ____ .10
 ظهر مواقفه إال من خالل كالمه.ال ميكن لإلنسان أن يُ  ____ .11
ك، فأوَّل أمر جيب عليك القيام به هو أن تطلب منه عندما يبدأ شخص ما بتقومي ____ .12

 اإلصغاء إىل وجهة نظرك.
 .قيام أحدهم بتقوميك من األفضل جدًّا أن تغضب بدًال من أن حتزن لدى ____ .13
 ابلطريقة اخلطأ، جيب أن تكشف له خطأه على الفور. يقوم أحدهم بتقوميكعندما  ____ .14
شخص ما، جيب أن تطلعه على اخلطأ الذي ارتكبه ابلقول  رَّة تقوم بتقومييف كلِّ م ____ .15

 أو الفعل.



  2 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

  يقوم أحدهم بتقوميكما هي املنافع الثالث العتمادك موقًفا كتابيًّا عندما  .1
 نقاط لكّل جزء). 3نقاط،  9(
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

 نقاط) 4ما هو املوقف؟ ( .2
  
  
  

 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 6كيف يعربِّ اإلنسان عن مواقفه؟ اذكر ثالث طرق ( .3
  _______________________________________________________  .أ

  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت

؟ اذكر األفكار اخلمسة بك اعتماده عندما يقوم أحدهم بتقوميكما هو املوقف الكتاّيب الذي جيدر  .4
 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 10(.اليت تشكِّل املوقف الكتاّيب الذي مت وصفه يف هذا الدرس

  _______________________________________________________  .أ
  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث
  _______________________________________________________  .ج

شخص ما؟ اذكر األفكار  بك اعتماده عندما تقوم بتقوميما هو املوقف الكتاّيب الذي جيدر  .5
 نقاط، نقطتان لكّل جزء) 8األربعة اليت تشكلِّ املوقف الكتاّيب الذي ّمت وصفه يف هذا الدرس.(

  _______________________________________________________  .أ
  _______________________________________________________  .ب
  _______________________________________________________  .ت
  _______________________________________________________  .ث



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان 3  

 ث مراحل ميكن اتِّباعها لدى تقوميمن ثال عمليَّة مؤلّفة 17-15: 18يتضمَّن إجنيل مىتَّ  .6
ر ما جيدر بك فعله يف كّل خطوة إذا كنت تقوم بتقومي  املؤمن الذي يرتكب خطأ ما. فسِّ

 نقاط لكّل خطوة) 4نقطة،  12( ما.  شخص
 _______________________________________________________  .أ

 ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  .ب
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 _______________________________________________________  .ت

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 نقاط لكّل آية) 6نقطة،  12دوِّن آ�ت احلفظ أد�ه. ( .7



  4 

 دراسة حالة
فخرجت  ، زميلتها يف الصّف، أهانتها أمام أصدقائها خالل حصَّة التاريخ.’’سعاد‘‘غاضبة ألنَّ ’’ سهام‘‘
َمن تظّنني ’’: ‘‘سهام‘‘وملَّا خرجت هذه األخرية، قالت هلا ’’. سعاد‘‘من الصّف ابنتظار خروج ’’ سهام‘‘

يف طريقها ’’ سهام‘‘ومضت ’’ نفسك حىتَّ تنعيت أبناء عرقي ابلعبيد اجلهَّال؟ وأنت لست سوى حثالة بيضاء!
 .وصديقاهتا يسخرن منها’’ سعاد‘‘غاضبة فيما راحت 

’’ سهام‘‘كما أّنك رأيت رّد فعل ’’.  سعاد‘‘ت حاضرًا يف الصّف خالل حصَّة التاريخ ومسعت ما قالته أنت كن
ما مؤمنَتني  .وغضبها بعد احلصَّة، مع العلم أنَّ االثنَتني حتضران اجتماعات الصالة يف كنيستك وتقوالن إ�َّ

 ها.حماوًال تقومي’’ سعاد‘‘تحدَّث مع قرَّرت أن ت .1
 ؟ (نقطتان)’’سعاد‘‘اخلطأ الذي ارتكبته برأيك، ما هو  .أ

  
  

’’ سعاد‘‘اآلخرين، ماذا جيب أن تقول ل تقومياستناًدا إىل ما تعلَّمته هذا األسبوع بشأن  .ب
 نقاط)؟ 10(
  
  
  
  
  
  

 ها.حماوًال تقومي’’ سهام‘‘تكلَّم مع أنت قرَّرت أيًضا أن ت .2
 ؟ (نقطتان)’’سهام‘‘اخلطأ الذي ارتكبته  هوبرأيك، ما  .أ

  
  

اآلخرين، ماذا جيب أن تقول  تعلَّمته هذا األسبوع بشأن تقومي استناًدا إىل ما .ب
 نقاط) 10؟ (’’سهام‘‘ل
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 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 

 صح أم خطأ
 )نقطة واحدة لكل سؤال(

 خطأ 0 .1
2. X صح 

 
 خطأ 0 .3
 خطأ 0 .4
 خطأ 0 .5

 
6. X صح 
7. X   صح 

 
 خطأ 0 .8
 خطأ 0 .9

 
 خطأ 0 .11
 خطأ 0 .11
 خطأ0 .12

 
 خطأ 0 .13
 خطأ 0 .14
 خطأ 0 .15



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 2الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
)ليس من الضروري استعمال الكلمات نفسها الواردة ضمن األجوبة املقرتحة لتكون اإلجابة 

 صحيحة( 

 (أجوبة مقرتحة:)نقاط لكل  جزء 3نقاط،  9 .1
 تتجنَّب مشاكل كثرية . أ

 تفرح قلب هللا . ب
 ميكنك حتويل اختبار مؤمل إىل فرصة للنمو . ت
 ميكنك بناء صداقات متينة . ث

 (أجوبة مقرتحة:)  نقاط 4 .2
 تفكريمنط  . أ

 رأي . ب
 طريقة تفكريك حيال أمر ما . ت
 عادة تفكري . ث
 وجهة نظر . ج
 أفكار اكتسبُتها . ح
 حالة ذهنيَّة حيال واقع أو حالة معيَّنة . خ

 (أجوبة مقرتحة)  نقاط، نقطتان لكل  جزء 6 .3
 من خالل كالمه . أ

 من خالل أفعاله . ب
 نربة صوتك . ت



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 (أجوبة مقرتحة:)  نقاط، نقطتان لكل  جزء 11 .4

 اهلدف هو تقوميي . أ
 سأصغي ابنتباه . ب
 فالانا يقوم بتقوميي أان أشكر هللا ألن . ت
 لقد أخطأت . ث
 كيف ميكنين جتنُّب وقوع هذا اخلطأ جمدَّداا؟ . ج

 (أجوبة مقرتحة)  نقاط، نقطتان لكل  جزء 8 .5
إجيايب  هذا الشخص هو أحد األصدقاء املميَّزين لدى هللا.أريد أن أمتكَّن من قول كالم  . أ

 عنه.
 ما هو اخلطأ الذي ارتكبه هذا الشخص؟ . ب
 ما هي الطريقة اليت يعتمدها هللا لتصحيح املشكلة؟ . ت
 كيف ميكنين أن أساعد هذا الشخص على السلوك يف طريق هللا؟ . ث

 3صفحة 
 نقاط لكل  جزء 4نقطة،  12 .6

ب اإلجابة أبسلوهبم اخلاص.  ميكن للطالَّ
إليَك، فاَذَهْب إلَيِه وعاتِْبُه بَيَنَك وبَيَنُه، فإذا َسََِع لَك إذا َخِطَئ أخوَك ‘‘.15: 18مىت  . أ

  .تكوُن َرِِبَت أخاكَ 
وإْن َرَفض أْن َيسمَع لَك، َفُخْذ مَعَك َرُجالا أو َرُجلنِي، حىت  تُ ْثِبَت ُكل  ‘‘ 16: 18مىت  . ب

 ’’.شيٍء ِبَشهاَدِة شاِهَديِن أو ثالثَةٍ 
َيسَمَع هلُم، فُقْل لِلكنيسِة، وإْن َرَفَض أْن َيسَمَع لِلكنيسِة، فإْن َرَفَض أْن ‘‘ 17: 18مىتَّ  . ت

 ’’.َفعاِمْلُه كأن ُه وَثين  أو جايب ضرائبَ 



 املواقف
 الطبعة اخلامسة

 دليل أجوبة االمتحان
 آايت للحفظ .7

 نقاط لكل  آية 6نقطة،  12
 17: 11أمثال 

 1: 6غالطية 
 

 4صفحة 
 هي كلُّها أجوبة مقرتحةاألجوبة املدرجة أدانه دراسة حالة: 

 )نقطتان( أ. .1
هم عبيد جهَّال. وأخطأت يف رد  ’’ سهام‘‘يف قوهلا إنَّ أمثال ’’ سعاد‘‘لقد أخطأت 

ا جرحت مشاعر   ’’. سهام‘‘فعلها عندما علمت أّن 
 

 نقاط( 11) ب.
 اليت متَّت مناقشتها يف هذا الدرس. قوميتطابق اجلواب مع إحدى طرق التجيب أن ي

 
 نقاط( 2) أ. .2

علناا، وخصوصاا أمام أصدقائها. وأخطأت ’’ سعاد‘‘ تقومييف ’’ سهام‘‘لقد أخطأت 
 ’’. احلثالة البيضاء‘‘ب’’ سعاد‘‘يف نعت ’’ سهام‘‘

 
 نقاط( 11) ب.

 اليت متَّت مناقشتها يف هذا الدرس. تقوميجيب أن يتطابق اجلواب مع إحدى طرق ال



هتانينا
_________________________________  إن الطالب 

 قد أمتَّ املتطل ِّبات األكادمييَّة اخلاصةَّ ابلدرس 

 حنن نقد ِّر التزامك ابلصفوف التعليميَّة ونتمَّنَّ لك النجاح الدائم يف تطبيق املبادئ
 الكتابيَّة اليت تعلَّمته يف هذا الدرس يف حياتك الشخصيَّة.

____________________________
_____________________________  املعل ِّم 
 التاريخ 

هتانينا
 سردلاب َّصةاخلا ةَّيميداكألا تابطل ِّتملا َّمتأ دق 

_________________________________ لبإن الطا 

.ةيَّصخشلا كتايح يف سردلا اذه يف تهمَّعلت يتلا ةيَّباتكلا 
املبادئ قيبطت يف مئادلا حاجنلا كل َّنَّمتنو ةيَّميعلتلا فوفصلاب كمازتلا ردِّ قن نحن 

خيتارلا 
_____________________________ م لِّعملا 

____________________________ 
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