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 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 1املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 ضمريي
نظرة على هذا املوضوع  مساعدتك على إلقاء من الصعب أحياً� أن نفهم ضمري اإلنسان. اهلدف من هذا املشروع هو 

 واكتشاف ما يقوله الكتاب املقدَّس عنه.

 .أيًضا يف القاموس ودوِّن تعريًفا هلا. وميكنك إضافة أفكارك اخلاصَّة’’ ضمري‘‘احبث عن كلمة  .1
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 املذنب؟ كيف يشعر صاحب الضمري .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف يشعر صاحب الضمري املراتح؟ .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 .9: 1إقرأ رسالة يوحنا األوىل ؟ كيف حيصل اإلنسان على راحة الضمري .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 يف املراجع الكتابيَّة اآلتية.’’ ضمري‘‘بدًال من ’’ قلب‘‘تستخدم بعض الرتمجات كلمة مالحظة: 

 .16: 24سفر أعمال الرسل ماذا كانت أهداف بولس الرئيسيَّة يف احلياة؟ إقرأ  .5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 .19-18: 1ما الذي طلب بولس من تيمواثوس فعله بضمريه؟ إقرأ رسالة تيمواثوس األوىل  .6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 



 
 

 ن احلياة املسيحيَّة الناجحة
 2الصفحة ،1املشروع 

 .19-18: 1ما الذي جرى لألشخاص الذين مل يصغوا إىل ضمريهم؟ إقرأ رسالة تيمواثوس األوىل  .7
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

بعد أن يغفر هللا شعر به . صالة امللك داود بعد أن أخطأ إىل هللا. يصف داود ما سي51املزمور إقرأ  .8
 خطا�ه ويهبه ضمريًا صاحلًا.

ه ليبنيِّ أّن خطا�ه قد ُغِفَرت؟ اذكر أربعة أمور على األقّل.   ما الذي طلب داود من هللا أن مينحه إ�َّ

  جواب. كّل   دوِّن رقم العدد الذي أخذت منه
  ____________________________________________   _____ العدد  .أ

  ____________________________________________   _____ العدد  .ب
  ____________________________________________   _____ العدد  .ت
  ____________________________________________   _____ العدد  .ث
  ____________________________________________   _____ العدد  .ج

  ____________________________________________   _____ العدد  .ح
إذا أردت احلفاظ على ضمري مراتح، عليك تقييم تصرُّفاتك بناء على معايري هللا. عندما تطيع قوانني هللا،  .9

. ما أمهية التمتع بضمري مراتح وعيش حياة 12: 2اقرأ رسالة بطرس األوىل يصبح ضمريك مراتًحا. 
 لتقوى؟ ا
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 دوِّن أي أسئلة لديك متعلِّقة بضمري اإلنسان.  .10
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 2املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 أهداف يف الكتاب املقدَّس
فلنكتشف يتضمَّن الكتاب املقدَّس عدًدا من األفكار املتعلِّقة بوضع األهداف والعمل على حتقيقها. 

ا الصعب من احلياة املسيحيَّة.  ما يقوله هللا عن هذا اجلانب املهّم وإمنَّ

 .وِمَن الّربِّ جواُب اللِّسانِ  لإلنساِن ما يَُدبُِّر يف قلِبِه،  1: 16أمثال  .1

 .والّربُّ يـُثـَبُِّت َخَطواتِهِ  قلُب اإلنساِن يَرُسُم طريَقُه،  9: 16أمثال 

ر أبسلوبك اخلاص ما تقوله هذه اآل�ت بشأن  دورك ودور هللا يف وضع األهداف فسِّ
 وحتقيقها.
  _____________________________________________________ دور هللا: 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  ______________________________________________________ : دوري
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ؟13: 4ما هو الوعد الذي يقطعه لنا هللا يف رسالة فيلّيب  .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 . حىتَّ مىت سيساعدك هللا على النمو؟6: 1إقرأ رسالة فيلّيب  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املسيحيَّة الناجحةن احلياة 
 2الصفحة ،2املشروع 

نها هذه اآلية بشأن األهداف؟11: 8إقرأ رسالة كورنثوس الثانية  .4  . ما هي األمور الثالثة اليت تتضمِّ

 .’’متّموا اآلَن هذا الَعَمَل لِـيكوَن الّتتميُم على َقْدِر الّرغَبةِ ‘‘  11: 8كورنثوس   2

لتخطيط له، وافعلوا ذلك مستعينني مبا حتمَّستم ل�ائه مثلما إل حتمَّسوا! أَْيضاً َن متَُِّموا اْلَعَمَل َوَلِكِن اآل(
  لديكم اآلن). 

  _______________________________________________________  أ. 
  _______________________________________________________  ب. 
  _______________________________________________________  ت. 

م األول  .5  (أد�ه) 20: 28إقرأ سفر أخبار األ�َّ

م األوَّل   20: 28أخبار األ�َّ

َختْف وال َترَهْب ألنَّ الّربَّ إهلي مَعَك. فهَو ال عَمْل. ال تَشدَّْد وتَشجَّْع وا«وقاَل داُوُد ِلُسليماَن ابِنِه: ‘‘
  .’’يَتَخلَّى َعنَك وال يُهِمُلَك حّىت تُنهَي ُكلَّ هذا العَمِل خلِِدمِة اهلَيكلِ 

ر جوابك.  أّي جزء من هذه اآلية هو األكثر فائدًة ابلنسبة إليك؟ فسِّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

عتك على حتقيق أّي آ�ت أخرى من الكتاب املقدَّس ساعدتك على وضع ا .6 ألهداف؟ أّي آ�ت شجِّ
 أهدافك؟ 

 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________   ___________________________  

 اذكر بعض النواحي اليت تريد أن تنمو فيها يف حياتك. .7
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 3املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 العمل على حتقيق األهداف
يوميَّة تساعد� على النمو. اهلدف من هذا املشروع هو مساعدتك على تطبيق ة، حتدَّثنا عن وضع أهداف سابقيف احلصَّة ال

 على أفكار إضافيَّة. من دليل الطالب للحصول 23-17ِجع الصفحات ما حتدَّثنا عنه يف الصّف. را

م القليلة األخرية. صفها ابختصار.  .1  اذكر مشكلة واحدة (أو وضًعا مليًئا ابلضغوطات) واجهتها خالل األ�َّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

خصِّص بضع دقائق للصالة اآلن. اطلب من الرب مساعدتك على التعلُّم من هذا االختبار لكي تصبح مؤمًنا أكثر جناًحا.  .2
 دّون صالة وجيزة هلل بشأن هذا الوضع.

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ة التالية اليت ما هي بعض النواحي اليت ميكنك أن تنمو فيها يف حياتك فتساعدك على أن تصبح أكثر شبًها ابملسيح يف املرَّ  .3
أعاله. دوِّن �حية واحدة على األقّل ميكنك أن تنمو فيها.  1تواجه فيها الوضع نفسه (أو وضًعا مشاهبًا له) املذكور يف #

 إذا دوَّنت أكثر من �حية واحدة، َضع دائرة حول تلك اليت ستستخدمها يف اجلزء املتبقي من هذا املشروع.
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 مرتبطة ابلناحية اليت تريد أن تنمو فيها. ة أعداداحبث عن ثالث .4
  ____________________________________________________  عدد .أ

 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

  _____________________________________  ا العددساعدين هذكيف ميكن أن ي
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  



 
 

 ن احلياة املسيحيَّة الناجحة
 2الصفحة ،3املشروع 

  ___________________________________________________  عدد .ب .4
 ________________________________________________________  

  _____________________________________ كيف ميكن أن يساعدين هذا العدد 
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

  ___________________________________________________  عدد .ت
 ________________________________________________________  

  _____________________________________ كيف ميكن أن يساعدين هذا العدد 
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

الناحية دوِّن أكرب عدد ممكن من األهداف اليت ميكنك تطبيقها بشكل شخصي واليت ميكن أن تساعدك على النمو يف  .5
من الصفحة األوىل من هذا املشروع. حاول استخدام بعض األفكار اليت تعلَّمتها من دراسة  3اليت ذكرهتا يف السؤال 

 ألمر).الكتاب املقدَّس. (استخدم ورقة إضافيَّة إذا لزم ا
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

من دليل  23-21 الصفحات املذكور أعاله. راجع املالحظات الواردة يف 5اخرت واحًدا من األهداف اليت ذكرهتا يف # .6
هنا.  كهدف دوِّن . (ث. ما هي خصائص اهلدف اليومي الناجح؟)لرتى ما إذا كان جيدر بك تعديل أهدافك الطالب

 ميكنك أن تطلب من أستاذك إلقاء نظرة على هدفك قبل أن حتاول حتقيقه. 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 اعمل على حتقيق هدفك .7

؟ هل كانت سهلة أم ي وضعته؟ ما هي املشاكل اليت واجهتهاقيَّم النتائج. ما الذي جرى عندما حاولت حتقيق اهلدف الذ .8
 صعبة؟ ماذا تعلَّمت من هذا االختبار؟ 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 4املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 مشاعري

 . ما هو الشعور الذي جيدر بك التعبري عنه عندما تقوم بعملك؟11: 8إقرأ رسالة كورنثوس الثانية  .1

 ’’.متّموا اآلَن هذا الَعَمَل لِـيكوَن الّتتميُم على َقْدِر الّرغَبةِ ‘‘  11: 8كورنثوس   2 
! حتمَّسوا إل�ائه مثلما حتمَّستم للتخطيط له، وافعلوا ذلك مستعينني مبا َوَلِكِن اآلَن متَُِّموا اْلَعَمَل أَْيضاً (

  لديكم اآلن). 
 ____________________________________________________  

 يف حياهتم؟ ايريد هللا للمؤمنني أن خيتربوهاملشاعر اليت  يما ه .2
  _____________________________________  31-30: 12مرقس  أ. 

  ________________________________________  27: 14يوحنا  ب. 

  _______________________________  4: 1يوحنا  1؛ 16: 1بطرس  1 ت. 

 ما هي املشاعر اليت ال جيوز أن تسيطر على حياة املؤمن؟ . 3
  _______________________________________  7: 1تيمواثوس  2 أ. 

  _____________________________________  20-19: 1يعقوب  ب. 

 لشعور ابلذنب ت. ا

َضمُري وال َأعين َضمريَُكم أنُتم، َبْل َضمَري َغريُِكم. فِلماذا يُقّيُد ‘‘ 29: 10جاء يف رسالة كورنثوس األوىل  . 4
 ’’ َغريي ُحرّّييت؟

مشاعر الشخص اآلخر مهمَّة. حنن لسنا أحرارًا لنقوم ‘‘إليك طريقة أخرى لتفسري مضمون هذه اآلية. 
 ’’. أبمور تؤذي اآلخرين

م القليلة املاضية قمت فيه أبذيَّة شخص آخر؟  .أ  هل ميكنك أن تتذكَّر موقًفا خالل األ�َّ
 ِصف ذلك ابختصار.

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  



 
 

 املسيحيَّة الناجحة ن احلياة
 2الصفحة ،4املشروع 

 ما هي املشاعر اليت اختربهتا يف ذلك الوضع؟ .ب .4
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

 برأيك، ما هي املشاعر اليت انتابت الشخص اآلخر قبل االختبار وبعده؟ .ت
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

 كيف كان ميكنك التفاعل مع الوضع بشكل خمتلف لتجنُّب أذيَّة الشخص اآلخر؟  .ث
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

 اذكر شعورًا واحًدا تودُّ أن يساعدك الرب على التعبري عنه بطريقة أكثر كتابيَّة؟  . 5
 __________________________________________________________  

 

  



 
 

 احلياة املسيحيَّة الناجحة ن  اإلسم 
 5املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 من هو الروح القدس؟
أ�ًسا يُبدون آراء كثرية الكتاب املقدَّس هو أفضل مرجع تتعرَّف فيه إىل هوية الروح القدس وأعماله. تسمع 

وخمتلفة بشأن الروح القدس وخدمته. لذا، احرص على الرجوع إىل الكتاب املقدَّس لتقييم آراء الناس قبل أن 
 تصدِّق كالمهم.

يف كتابك املقدَّس. ما هي األمساء اليت متَّ استخدامها لوصف الروح  17-15: 14اقرأ إجنيل يوحنا  .1
 القدس يف هذه اآل�ت؟

  _______________________________________________________   أ.
  _______________________________________________________  ب. 

 من أي ترمجة للكتاب املقدَّس أخذت أجوبتك على هذا السؤال؟
 __________________________________________________________  

ر يسوع  ما سيفعله الروح القدس يف العامل بعد صعود يسوع إىل السماء. إنَّ الروح القدس يعمل يف فسَّ  .2
ها الروح  هذا األخري حياة اإلنسان حىتَّ قبل أن يؤمن ابملسيح. ما هي األمور الثالثة اليت سريينا إ�َّ

 منه اجلواب. ي استوحيتذال . دوِّن العدد11-6: 16 القدس؟ إقرأ إجنيل يوحنا
  ____________________________________________   _____ العدد  .أ

  ____________________________________________   _____ العدد  .ب
  ____________________________________________   _____ العدد  .ت

. يضطلع الروح القدس مبسؤوليَّات مهمَّة يف حياتك عندما تقّرِر أن تؤمن 16: 8اقرأ رسالة رومية  .3
 فيك عندما تصبح مؤمًنا؟سيح. ما الذي يعد الروح القدس بفعله ابمل
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ، كيف ميكننا أن نُقِبل إىل معرفة الروح القدس؟17: 14وفق ما جاء يف إجنيل يوحنا  .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 ن احلياة املسيحيَّة الناجحة
 2الصفحة ،5املشروع 

يسوع أبن يصنعهما الروح القدس لكّل َمن . ما مها األمران اللذان وعد 27-25: 14إقرأ إجنيل يوحنا  .5
 يؤمن به؟

  _______________________________________________________  أ. 
  _______________________________________________________  ب. 

 ما الذي يفعله الروح القدس للمؤمنني؟ .6
  ____________________________________________ (أمران)  9-8رومية  .أ

  ________________________________________________  9: 8رومية  .ب
  ______________________________________________  13: 16يوحنا  .ت
  _______________________________________________  16: 8رومية  .ث

. الروح القدس هو هللا. لديه مشاعر وميكن أن يتأثَّر أبعمالك. ما هي 32-29: 4اقرأ رسالة أفسس  .7
 النصيحة اليت أُعطيت لك بشأن عالقتك ابلروح القدس؟

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ما هي بعض األمور اليت ميكن أن يفعلها املؤمنون واليت ُحتزن الروح القدس؟ .8
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 . ما هي بعض الطرق اليت يساعد هبا الروح القدس املؤمنني؟27-26: 8إقرأ رسالة رومية  .9
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املسيحيَّة الناجحةاحلياة  ن  اإلسم 
 6املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 الروح القدس يف حيايت
 اسرتِجع ما كنت تعرفه عن هللا منذ ستة أشهر. يف ذلك الوقت، ماذا كانت أفكارك أو معتقداتك بشأن الروح القدس؟ . 1

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ت أفكارك ومعتقداتك بشأن الروح القدس خالل  . 2 ر كيف تغريَّ  األشهر الستَّة األخرية.فسِّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ع عالمة أمام اخليارات اليت تصف فكِّر لبضع دقائق يف مكانة الروح القدس يف حياتك اآلن. اقرأ اجلمل اآلتية وضَ  .3
 .ممكنة عالقتك احلاليَّة ابلروح القدس أبفضل طريقة

  كثريًا قليًال  �درًا

 يبكتين على خطيَّة. .أ   

فهم الكتاب يساعدين على   ب.   
 املقدَّس.

يساعدين على رؤية الفرق بني   ت.   
 الواقع وجتارب إبليس املضلِّلة

 يعزّيين يف الشدائد ث.    

يبّني يل الناحية اليت جيب أن   ج.   
 أمنو فيها

يساعدين على تغيري مواقفي   ح.   
 جتاه املسؤولني عّين 



 
 

 ن احلياة املسيحيَّة الناجحة
 2الصفحة ،6املشروع 

عندما تسمح للروح القدس إبرشادك يف منّوك الروحي، فهو يساعدك لتصبح مؤمًنا مثمرًا. ما هي الصفات  . 4
فكِّر يف مدى جناحك  ؟ بعد أن تعدِّدها23-22: 5التسع لثمر الروح القدس املذكورة يف رسالة غالطية 

 10لكّل مثر. وتشري عالمة  10إىل   1من نشطتك اليوميَّة. َضع عالمة على مقياس يف التعبري عنها يف أ
فتعين أنَّك حتتاج إىل حتسُّن كبري يف إظهار  1إىل أن الثمر املعين يشكِّل موطن قوَّة يف حياتك. أّما عالمة 

 هذا الثمر يف حياتك.
 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________   ___________________________  
 ____________________________  

 أّي واحد من مثر الروح القدس تريد العمل على تنميته يف حياتك هذا الشهر؟ . 5
 __________________________________________________________  

 . ماذا سيفعل الروح القدس لك؟13: 16اقرأ إجنيل يوحنَّا  أ.  . 6
_______________________________________________________  

 هل تتذكَّر موقًفا يف حياتك تعلم أنَّ الروح القدس قادك فيه إىل احلق بشأن أمر ما؟  ب. 
ر جوابك ابختصار.    فسِّ

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

اد احلّق املتعلِّق هبا؟ إىل أن يساعدك الروح القدس على إجيحتتاج و هل تواجه اليوم ظرفًا أو مشكلة  ت. 
ر جوابك ابختصار.  فسِّ

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  



 
 

 قائمة فروض الصفّ 
  ن احلياة املسيحيَّة الناجحة عنوان الدرس 

 التاريخ                        آ�ت للحفظ                       اختبارات قصرية
1 ________________________ __________   __________ 

2 __________________________ ________   __________ 

3 ____________________ ______________   __________ 

 اتريخ االستحقاق                       املشاريع 

1 ______________________________________ 

2 ______________________________________ 

3 ______________________________________ 

4 ______________________________________ 

5 ______________________________________ 

6 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 التاريخ ___________________________              االمتحان
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