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. edition thAnger and Personal Rights, 5ّمت 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 حلياة جديدة اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 ملتعلقة هبذا الدرس.وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة ا

 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.org  and     www.iTeenChallenge.org 

2022-05اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 الغضب واحلقوق الشخصيَّة
وغالًبا ما . بطريقة صحيَّة وكتابيَّة علُّم كيفيَّة التعبري عن مشاعرهمت جيد املؤمنون اجلدد صعوبة يف

ون تطبيق تعاليم يسوع بطريقة تتسبَّب مشاعر الغضب خبوض املؤمنني معارك حقيقيَّة بينما حياول
الغضب على أسلوب كيفية أتثري   س إىل منح املشاركني فرصة ملالحظة. يهدف هذا الدر عمليَّة

 القويَّة بطريقة مبدعة. طرق جديدة للتعامل مع هذه املشاعر حياهتم والكتشاف

1 
2 
3 
4 

 الفصل األوَّل. كيف استخدمت الغضب يف حيايت؟
غضبك وكيفيَّة تعبريك عن هذا جتعلك تطلق العنان ل اليتيف هذا الفصل، نستكشف األمور 

 الغضب. وحناول اكتشاف ما مينح الغضب سلطاً� يف حياتك.
 يف حيايت؟الفصل الثاين. كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة 

 يف هذا اجلزء من الدرس، نستكشف كيفيَّة أتثري حقوقك الشخصيَّة على غضبك. 
 ونناقش كيفيَّة تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل وما حيدث بعد أن تقوم هبذه اخلطوة.

 الفصل الثالث. ماذا يقول هللا عن الغضب؟
وندرس حياة ’’ خطيَّة؟هل ُحيَسب الغضب ‘‘يف هذا الفصل، جنيب على السؤال اآليت: 

شخصيَّات عدَّة يف الكتاب املقدَّس لنرى كيفيَّة تعاملها مع الغضب يف حياهتا. كما أنَّنا 
 نتحدَّث عن األمور اليت تُغضب هللا.

 كيف ميكنين أن أستخدم غضيب ابلطريقة اليت ترضي هللا؟.  الرابع الفصل
مع غضبك. ويتّم التشديد بشكل اهلدف من هذا الفصل هو اكتشاف طرق عمليَّة للتعامل 

خاص على تنمية طرق جديدة لالستجابة للمواقف اليت كانت جتعلك تطلق العنان لغضبك 
يف املاضي. كما أنَّنا نرى كيف ميكن للصفات الداخليَّة اإلجيابيَّة واحلدود املبنية على أساس 

 ترضي هللا. مبادئ الكتاب املقدَّس أن تساعدك على استخدام غضبك ابلطريقة اليت

 مضمون دليل املعلِّم
 يتضمَّن دليل املعلِّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. 

 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1
 دليل الطالب .2
 دليل الدراسة .3
 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4

 جتد تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء مباشرة بعد املقّدمة الواردة يف الصفحة التالية. 



 دليل املعلِّم 4

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

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

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

يف الوال�ت املتَّحدة  Teen Challengeوختطِّط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة 
هزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جا

 هذه املواد التعليميَّة.

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم .1

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

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

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

جتد بعد ذلك بر�مج 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. 

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

فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إىل إرشاد واضح حول ’’ تطبيق عمليّ ‘‘ُخيَتم كلُّ درس بنشاط 
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 �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ

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

 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 بع د إعطاء الدرس هبدف مراجعة ما متَّ تعليمه يف الصف وترسيخه يف معنيَّ
 أذها�م.

ب إىل تدوين املالحظات يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  عك أن تدعو الطالَّ نشجِّ
 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 
ا يف الصف. اهلدف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب على اكتشاف طرق لتطبيق هذه مناقشته

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4
ليت متَّ تناوهلا يف هذا مت وضع االمتحا�ت لتقييم التقدُّم الذي حيرزه كّل طالب يف فهم احلقائق الكتابيَّة ا

الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحا�ت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج المتحان 
 الطالب يف دليل املعلِّم.

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

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14شهادة إجناز للطالَّ
 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةتعريف املعلِّمني على منوذج يف الكتاب حتت عنوان 

 

  



 دليل املعلِّم 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 تقدير� ملعهد املبادئ احلياتيَّة 
نظرًا لتأثريه يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه الدروس.  Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة 

 ويُظهر 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 
التعليميَّة خالل السنوات السابقة. فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر 

يف بروكلني يف نيويورك من العام  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
 . حلياة جديدةاجملموعة دراسات . فخالل هذه السنوات، ّمت البدء ابلعمل على تطوير 1975حىتَّ العام  1971

وقد ّمت 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 

 

 السياسة املتعلِّقة بنسخ هذه املواد التعليميَّة
إنَّ دليل املعلِّم وكافة مواد الطالب املتعلِّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. ُيسمح بنسخ هذه املواد 

وضمن برامج مماثلة ويف الكنائس احملليِّة واملدارس  Teen Challengeة وتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدم
وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل  هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت 

www.iTeenChallenge.org ال ُيسَمح ببيع هذه املواد بل يتم تقدميها جماً�. ويتوجَّب على كّل من .
 .Global Teen Challengeيرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 

 دايف ابيت
  

http://www.iteenchallenge.org/
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 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
. وقد ّمت إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات درًسا ضمن  14هذا الدرس هو جزء من سلسلَّة مؤلَّفة من 

كافة كّلها ضمن قائمة التسلسل املقرتح للتعليم. وّمت وضع هذه القائمة هبدف تعليم هذه   14هذه الدروس ال
مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه الدروس  14الدروس بشكل مستمر. وقد يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا 

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

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس .2
 املواقف .3
 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 الل الفشلالنمو من خ .6
 ممارسات مسيحيَّة (العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة) .7
 طاعة هللا .8
 تقدمي الطاعة إلنسان .9

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة .10
 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .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 

 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةاملعلِّمني على 



 دليل املعلِّم 8
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 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

  



 دليل املعلِّم 10

 حملة عامة عن الدرس
ب. وهو يتضمن  هيكون هذا الدرس موضوًعا مثريًا للجدل لكنَّ  ميكن أن .1 برامج  9مهّم للطالَّ

 درس وبر�مج درس عاشر لالمتحان.

ب السابقني أنَّ درس  .2 هو أحد الدروس ’’ الغضب واحلقوق الشخصيَّة‘‘ اعترب بعض الطالَّ
. تناول هذا الدرس دراسات اجملموعة حلياة جديدةضمن  14األكثر أتثريًا بني الدروس ال

ب يف صفِّك.  متوقًِّعا أن يغريِّ حياة الكثري من الطالَّ

ب وتوزيعميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس قبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل،  .3  للطالَّ
احلّصة األوىل.  موعد وجيب إمتام املشروع األّول من دليل الدراسة قبل .األوىل عليهم الفروض

وزِّع عليهم دليل الطالب واطلب منهم قراءة الفصل األّول الذي ستتّم مناقشته يف احلصَّة 
 األوىل.

تتضمَّن تواريخ إجناز   قائمة فروض الصفم جتد نسخة عن التالية من دليل املعلِّ  ةالصفحيف  .4
لقائمة ابلتواريخ املناسبة عرب استخدام النسخة الفارغة  اتكّل فرض. اطلب منهم ملء الفراغ

  على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة.  فروض الصف

 ناهما يدعو نظرًا ملضمو�ما. ف من دليل الدراسة توضيًحا خاصًّا 4و 3املشروعان  يستلزم .5
ب إىل تسليم ح الشخصيَّة هلل. هنا، حنن ال نطلب من الطالب القيام هبذه اخلطوة  همقوقالطالَّ

اذ قرار بتطبيق هذه التعاليم  بقدر ما أنَّنا نوكلهم مبشروع يستلزم أن يصبحوا مؤمنني. فاختِّ
ب.شخصيًّا يف حياهتم ال يتوقَّف على املعلِّم بل على ال  طالَّ

تتمَّة للدرس الثاين. وميكن االستعانة ابملشروع الثالث يف  4و 3ويشكِّل املشروعان 
. ويتضمَّن بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم اقرتاحات  احلصَّة، فيما يبقى املشروع الرابع اختيار�ًّ

 إضافيَّة متعلِّقة هبذين املشروعني. 
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الدرس، من املستحسن أن تضع حدوًدا للنقاش. لدى تناول املواضيع املختلفة ضمن هذا  .6
مستثنًيا احلاالت االفرتاضيَّة. فمن احملتمل أن  تطرَّق إىل املواقف واحلاالت الواقعيَّة فحسب

ب الكثري من األسئلة االفرتاضيَّة يف هذا الدرس فت األجوبة عليها.  ضطر إىل ختمنييطرح الطالَّ
 ة فتجد سهولة أكرب يف حتقيق اهلدف من كّل درس.لذا، احصر املناقشات ابحلاالت الواقعيَّ 

ب ظروفًا أخرى يف حياهتم ولَّدت لديهم مشكلة غضب كبرية.  .7 ا واجه بعض الطالَّ  رمبَّ
ا هم تعرَّضوا العتداء جنسي يف سّن الطفولة أو أتّذوا بشدَّة بسبب خيانة اآلخرين هلم أو  رمبَّ

تساعدهم لريوا أن هذا الدرس لن حيّل  على األرجح واجهوا مشاكل خطرة. من املهم أن
لكي تقدِّم هلم مآسي املاضي فجأة. وقد تدعو احلاجة إىل متابعة البعض منهم على حدة 

 رشد خمتّص.املساعدة، كما ميكنك االستعانة مب

ب إىل مساعدة إضافيَّة لتعلُّم طرق جديدة لالستجابة للمو  .8 قف اليت تثري احيتاج بعض الطالَّ
دراسات شخصية غضبهم عادًة. وميكنك أن تطلب منهم القيام بذلك ضمن إطار صفوف 

 . حلياة جديدة
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 قائمة فروض الصف

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة  عنوان الدرس

 التاريخ آ�ت للحفظ اختبارات قصرية       
 اليوم الثالث 27-26: 4أفسس  1
 اليوم الرابع 20-19: 1يعقوب  2
 اليوم السابع 1: 15أمثال  3

 اتريخ االستحقاقاملشاريع    
 األولاليوم  1
 اليوم الثاين 2
 الثالثاليوم  3
 اختياري (متابعة الدرس الثاين) 4
 الرابعاليوم  5
 اليوم الرابع 6
 اليوم اخلامس 7
 اليوم السادس أو السابع 8
 اليوم الثامن أو التاسع 9

 اليوم التاسع 10

 اليوم العاشر        التاريخ امتحان   
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 الدرس األوَّل
 الغضب يف حيايت؟ كيف استخدمتُ 

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 أن ألقي نظرة فاحصة على كيفيَّة أتثري الغضب على حيايت.جيب 

 مسيث وفاندايكترمجة  27-26: 4اآلية الرئيسيَّة: أفسس  .2

’’. َوالَ تـُْعطُوا ِإْبِليَس َمَكا�ً  . ِاْغَضُبوا َوالَ ُختِْطُئوا. الَ تـَْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ ‘‘

 بمادة مرجعيَّة للطالَّ  .3

ابملشروعيتناسب الفصل األوَّل من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتّم االستعانة 
 يف هذا الدرس. ’’حتديد غضيب‘‘ن األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوا

 حتضري املعلِّم هلذا الدرس .4

ثالثة مواضيع اهتمام ل بينما تستعّد لتعليم هذا الدرس، جيب أن حترص على إيالء
 رئيسيَّة.

 الطرق املختلفة اليت يعتمدها الناس للتعبري عن غضبهم .1

 من بر�مج الدرس) 16يف الصفحة  10(# كَّم الغضب يف حياتك؟هل يتح .2

 من بر�مج الدرس) 17يف الصفحة  12جيب أن تتحمَّل مسؤوليَّة غضبك (# .3

جيب أن تشكِّل هااتن النقطتان األخرياتن جزًءا رئيسيًّا من الفقرة املخصَّصة ملراجعة 
ميكنك كتابتهما على ملصقني كبريين وتعليقهما على احلائط يف الصّف الدرس يف كلِّ حصَّة. 

. طوال فرتة تعليم هذا الدرس

1
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 دقائق) 5-3حتضري الدرس ( .5

 قصَّة عن الغضب أ. 

درس اليوم إبخبار قصَّة عن الغضب. أعِط مثًال من حياتك اخلاصَّة أو شارك  استهلّ 
 نشرة ل منثَ طالب سابق يف صفِّك أو مثًال من حياتك العائليَّة. كما ميكنك مشاركة مَ قصَّة 

د الغضب وعواقبه املدمِّ  ب حنو احلقيقة رة. األخبار احلاليَّة جيسِّ استِعن هبذه القصَّة لتوجيه الطالَّ
 الكتابيَّة الرئيسيَّة لدرس اليوم.

 ’’هولك اخلارق‘‘مقتطف من فيلم  ب. 

يبنيِّ ما حيدث عندما يغضب هذا ’’ هولك اخلارق‘‘ميكنك أن تعرض مقتطًفا من فيلم 
� وجيعل منَّا أ�ًسا  االغضب غالًبا ميكون هذا املثل روحيًّا لكنَّه يبنيِّ أنَّ ال قد الرجل.  يغريِّ

 خمتلفني عندما نسمح له ابلسيطرة علينا.

 دقائق) 3-2(   أعِط مقدِّمة عن هذا الدرس املتمحور حول الغضب  .6

ب عرب القول إنَّ من شأن هذا الدرس أن يكون نقطة  ع الطالَّ يف بداية هذه احلصَّة، شجِّ
ب السابقني أفادوا أبنَّه كان هلم أيًضا  ليف حياهتم. وقُ  رئيسيَّة حتوُّل إنَّ أكثر من نصف الطالَّ

. دراسات اجملموعة حلياة جديدةدرًسا ضمن  14هلذا الدرس التأثري األكرب يف حياهتم من بني 

ب.  وإذا استمعوا جيًِّدا إىل صوت هللا سيكون هذا الدرس صعًبا جدًّا على بعض الطالَّ
 كيفيَّة التغلُّب على قوَّة الغضب املدمِّرة يف حياهتم.  سيكّوِنون أفكارًا جديدة حول

 غضب يف حياتنا يف املاضي.لليف هذه احلصَّة األوىل سنتحدَّث عن كيفيَّة استخدامنا 

1
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 كيف يبدو الغضب يف حيايت؟  حتدَّث عن النقطة أ: .7
9-4دليل الطالب، ص. دقيقة)  10-15(

طرق خمتلفة يعربِّ هبا الناس عن غضبهم، وميكن أن تطول القائمة.  9دليل الطالب  يعدِّد
 بدًال من البدء هبذه القائمة يف دليل الطالب، استِعن ابلنشاط اآليت لبدء هذا اجلزء من احلصَّة.

ب حتديد طرق خمتلفة يعربِّ هبا الناس عن غضبهم ودوِّن أجوبتهم على  أطلب من الطالَّ
ب يف تدوين األجوبةاللوح أو  على  على ورقة كبرية. وميكنك طلب املساعدة من أحد الطالَّ

 .اللوح أو الورقة

ب إلعطاء أمثلة عن كّل نقطة  من املهّم جدًّا أن تعطي أمثلة عن كّل نقطة. وادُع الطالَّ
. ’’حتديد غضيب‘‘املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان عرب مشاركة أمثلة من 

 جلزء األوَّل من هذا املشروع، طُلب منهم ذكر موقفني خمتلفني أاثرا غضبهما. يف ا

استخدام هذه االستجاابت املختلفة. وحدِّثهم عن اآلية الرئيسيَّة وميكنك مناقشة نتائج 
لدرس اليوم مبيًِّنا كيف أن غضب كثريين بيننا أعطى موطئ قدم للشيطان لكي جيرِّبنا ويوقعنا 

بب ردود فعلنا الغاضبة. يف اخلطيَّة بس

ب  عن وبينما تتحدَّث قائمة الطرق املختلفة اليت يعربِّ هبا الناس عن غضبهم، حّث الطالَّ
 على حتديد الطرق اليت يعتمدو�ا بشكل متكّرِر.

 دقائق) 6-4(    ’’حتديد غضيب‘‘ابملشروع األوَّل من دليل الدراسة، استِعن  .8

يعتمدها الناس إلظهار تسع طرق تشمل  األوَّل قائمةيتضمَّن اجلزء الثاين من املشروع 
ب قد مأل مل يفعلوا،  وا الفراغات ضمن هذه القائمة. وإذاغضبهم. جيب أن يكون الطالَّ

 للقيام بذلك. فقط اثنية 90امنحهم 

كما ميكنك   واطلب منهم مشاركة مالحظاهتم اخلاصَّة حول هذا اجلزء من املشروع األوَّل.
ين الطرق التسعة على ملصق كبري ومن مثّ الطلب من كل طالب حتديد رقم فعل ذلك عرب تدو 

يضعها على  . وإذا كانت لديه أكثر من طريقة واحدةيضعها على رأس القائمةالطريقة اليت 
 اطلب منه ذكرها أيًضا.رأس القائمة، 

1
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 . إجابته كّل طالب  مشاركةلدى َضع عالمة على اجلدول املدوَّن على امللصق 
أن يشارك اجلميع أجوبتهم، أِشر إىل اجملموعة املتنوِّعة من ردود الفعل اليت تعكسها هذه وبعد 

 الطرق التسعة.

 ’’ما الذي يعطي الغضب سلطاً� يف حيايت؟‘‘النقطة ب:  حتدَّث عن .9
10-9دليل الطالب، ص. دقائق)  5-10(

. استجابة اإلا لدرجة أنَّه يستطيع التحكُّم يف الغضب شعور قوّي جدًّ  نسان ملوقف معنيَّ

 يف دليل الطالب. لغضباملغذِّية لعامل من هذه العوامل الثالثة  كلَّ �ِقش  

 اخلوف

 اجلروح العاطفيَّة

 اإلحباط

أو اطلب من ، اخلاصَّة بينما تناقش كّل عامل من هذه العوامل، أعِط أمثلة من حياتك
ب إ  .عطاء أمثلة عن قصص واقعيَّةالطالَّ

فالرجال على وجه اخلصوص يغضبون األكرب يف فهم عامل اخلوف. قد جيدون الصعوبة 
ب إىل إعطاء أمثلة عن    كل عامل من هذه العوامل املغذِّيةعندما يشعرون ابخلوف. ادُع الطالَّ

 لغضب.ل

 : هل يتحكَّم الغضب يف حياتك؟4-النقطة ب حتدَّث عن .10
11-10دليل الطالب، ص. دقائق)  3-5(

ب ليشكِّ  جزءًا مهمًّا من هذا الدرس.  مفهوم حتكُّم الغضب يف حياة الطالَّ
 فعندما نغضب، غالًبا ما نقوم كالًما نندم عليه الحًقا أو نقوم أبعمال توقعنا يف مأزق. 

ال حتاول الدخول يف نقاش حول كيفيَّة حّل هذه املشكلة. فكل ما نسعى إليه  ،يف هذه املرحلة
 حياهتم.هم يرون كيفيَّة أتثري الغضب على ليف هذه املرحلة هو جع

يف اجلزء املتبقي من هذا الدرس، سنستعني هبذا املفهوم بينما نعاجل اخلطوات اليت ميكنهم 
اذها ملعاجلة مشكلة غضبهم.  اختِّ

1
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كيف استطاع الغضب أن حيتّل هذه املكانة املهمَّة يف ‘‘النقطة ت:  أعِط مقدِّمة عن .11
 ’’تعلَّمت كيفيَّة استخدام غضبك: ‘‘1-قطة تالن حتدَّث عنو  ’’حيايت؟

11دليل الطالب، ص. دقائق)  2-3(

ب م توصَّلوا إىل التعبري عن غضبهم  من املهّم أن تساعد الطالَّ أن يفهموا كيف أ�َّ
م تعلَّموا أن يغضبوا، وتعلَّموا األساليب اليت  يعتمدو�اابلطريقة اليت  اليوم. وأِشر إىل أ�َّ

 هذه األساليب مهما كانت، ’’ جتاهل‘‘ميكنهم  يعتمدو�ا للتعبري عن غضبهم. لكن
 أساليب جديدة لالستجابة بغضب.وتعلُّم 

 ’’جيب أن تتحمَّل مسؤوليَّة غضبك: ‘‘2-النقطة ت حتدَّث عن .12
12الطالب، ص. يل دلدقائق)  3-4(

ضرورة حتمُّل كّل واحد  يد التشديد عليها يف هذا اجلزء هواليت نر  أحد املواضيع الرئيسيَّة
مّنا شخصيًّا مسؤوليَّة مشاعر الغضب لديه. جند أنَّه من السهل جدًّا أن نقول مصدِّقني: 

دم غضبه. أمَّا احلقيقة فهي أنَّ كّل واحد منَّا خيتار أن يستخ’’ !جتعلين أغضب أنت‘‘
ا’’ جتعلين‘‘نين أن ألومك قائًال إنَّك هذه مشاعري، وال ميك قمت أبعمال  أنت أغضب. ورمبَّ

ًال علّي  مهينةسيِّئة و  لكن ابلرغم من ذلك، أ� أختار ما إذا  القيام برّد فعل غاضب.جدًّا مسهِّ
 كنت سأغضب أو سأمتنع عن ذلك. 

 ’’.أنت جتعلين أغضب‘‘ بقولنا: عمَّا نعنيه فعًال هذه فرصة مناسبة للتحدُّث 
 ’’. . أنت سيِّديأنت تتحكَّم ّيف. أنت تسيطر علي‘‘فما أ� أقصده بذلك هو القول: 

، فأنت بذلك تسمح له إغاظتك وأنت قمت برّد فعل غاضبفإذا جنح شخص ما يف 
 حياتك؟ابلتحكُّم يف حياتك. هل هذا ما تريده فعًال؟ هل تريد أن يتحكَّم هذا الشخص يف 

له بذلك. فعندما  مسحتوالسبب الوحيد الذي جعله يتحكَّم يف حياتك هو أنَّك 
إباثرة غضبك، فأنت بذلك تسمح له ابلتحكُّم يف مشاعرك. وبدًال من أن  تسمح لشخص ما

 أنت متنح اآلخر هذا السلطان. ختتار بنفسك التوقيت والطريقة الستخدام مشاعرك، 
حبياتك؟ هل تريد أن تسمح هلذا الشخص الذي يثري غضبك  هل هذا ما تريد حقًّا فعله

 ’’هل تريد أن تكون عبًدا له؟‘‘ابلتسلُّط على حياتك؟ وبصراحة شديدة 

1
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جيب التشديد عليه يف هذه املرحلة هو ضرورة حتمُّل املرء مسؤوليَّة  املوضوع الرئيسي الذي
جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة ‘‘عليه تب وأن تكغضبه. ميكنك أن تصنع ملصًقا تعلِّقه على احلائط 

 هذا أحد أهّم األمور اليت ميكنهم تعلُّمها يف حصَّة اليوم.’’. غضيب

 : ميكن أن يتحوَّل الغضب إىل إدمان3-حتدَّث عن النقطة ت .13
13-12دليل الطالب، ص. دقائق)  2-4(

ب بينما تناقش هذه النقطة، اطلب من  أمثلة  مشاركة أي اختبارات شخصيَّة أوالطالَّ
د خصائص الغضب اإلدمانيَّة.  وسيتحدَّث البعض عن غضب خارج عن السيطرة أخرى جتسِّ

 لدرجة عدم متكُّنهم من السيطرة عليه.

يف الواقع، ميكن أن نصل إىل مرحلة يبدو فيها أن غضبنا يتحكَّم فينا بدًال من أن نتحكَّم 
 حنن فيه.

 دقائق) 10-5تطبيق شخصي ( .14

ة التطبيق الشخصي يف هذا الدرس، ميكنك تذكريهم ابحلقيقة الكتابيَّة بينما تنتقل إىل فقر  .أ
 . ’’جيب أن ألقي نظرة فاحصة على كيفيَّة أتثري الغضب على حيايت‘‘الرئيسيَّة 

هل ميكنهم مالحظة الضرر الذي تسبَّب به الغضب يف حياهتم ويف عالقاهتم ابآلخرين؟ 

 ة الغضب التدمرييَّة يف حياهتم. وميكنك أن تطلب منهم أن يصفوا كتابًة قوَّ 
 ما هي األضرار اليت تسبَّب هبا الغضب يف حياهتم ويف حياة أحبَّائهم؟ 

 مثَّ ميكنك أن ختتم ابلصالة طالًبا املساعدة من هللا ليبدأ بتغيري طريقة استخدامنا لغضبنا.

ب للتفكري يف السؤال الوارد يف  .ب هل يتحكَّم ‘‘من دليل الطالب  10الصفحة ادُع الطالَّ
واطلب منهم التفكري يف ما جيري يف داخلهم عندما يغضبون.  ’’الغضب يف حياتك؟

عهم على تدوين مالحظاهتم الشخصيَّة يف هذا الشأن.  وشجِّ

ب على البدء ابلكتابة .ت وا خالهلا عن املواقف املختلفة اليت  يف دفرت يوميَّاهتم حثَّ الطالَّ عربَّ
ّم االستعانة هبذه األمثلة يف احلصص املتبّقية حني نبحث وستت. هذا األسبوع عن غضبهم

عن طرق جديدة للتعامل مع غضبنا. واطلب منهم حماولة حتديد العوامل اليت أاثرت 
 غضبهم يف كّل موقف.
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 فروض .15

ب إذا مل تكن قد .أ فعلت ذلك بعد.  وزِّع دليل الطالب اخلاص هبذا الدرس على الطالَّ
  من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة. قراءة الفصل الثاين واطلب منهم

عهم على معاودة قراءة الفصل األوَّل ملراجعة املواضيع اليت متَّ تناوهلا يف حصَّة اليوم.  وشجِّ

 ’’.حتديد غضيب‘‘املشروع األوَّل من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ب

عهم أيًضا على  .ت دراسة حتت عنوان املشروع الثاين من دليل الإلقاء نظرة على شجِّ
والبدء ابلعمل عليه بعد قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب.  ’’حقوقي الشخصيَّة‘‘

 وأوِضح أنَّه سيتم العمل على هذا املشروع يف احلصَّة املقبلة.

 تقييم الدرس .16

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

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

1
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 الدرس الثاين
 كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حيايت؟

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 علّي بصفيت مؤمًنا أن أسلِّم حقوقي الشخصيَّة هلل.جيب 

 ترمجة مسيث وفاندايك  7: 9س كورنثو   2اآلية الرئيسيَّة:  .2

 ُكلُّ َواِحٍد َكَما يـَْنِوي ِبَقْلِبِه، لَْيَس َعْن ُحْزٍن أَِو اْضِطرَاٍر. َألنَّ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر حيُِبُُّه هللاُ.

 بمادة مرجعيَّة للطالَّ  .3

يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. ويف حصَّة اليوم، 
 ابملشاريع الثالثة اآلتية من دليل الدراسة.سنستعني 

 ’’حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثاين، 

 ’’تسليم حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثالث، 

 ’’االمتحان األوَّل بدون حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الرابع، 

 إعداد املعلِّم لدرس اليوم .4

إلدارة  اتويل اهتماًما خاصًّ قد تكون هذه احلصَّة األصعب يف الدرس كلِّه. وعليك أن 
وقتك يف هذه احلصَّة لكي حترص على ختصيص الوقت الكايف لألولويَّة الرئيسية، وهي تسليم 

 حقوقك الشخصيَّة هلل.

حتدَّث عن النقطتني أ وب بشكل سريع. مثّ خصِّص وقت احلصَّة مبعظمه 
دُّث عن النقطة ت احرص على التح. ’’ما عالقة حقوقي الشخصيَّة بغضيب؟‘‘للنقطة ت 

لكي تركِّز يف فقرة التطبيق الشخصي بشكل شامل يف هذه احلصَّة  3-1والنقطتني الفرعيَّتني 
 على قرارهم تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل.
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من دليل  18يف الصفحة الوارد ’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘عليه تعريف  واكتباصنع ملصًقا 
 .’’ن وضعته لنفسي متوقًِّعا أن يطيعه اآلخرونلشخصي عبارة عن قانو ااحلّق ‘‘ الطالب: 

 دقائق) 3-2(   نشاط حتضري للدرس  .5

حصَّة اليوم. ميكنك إمَّا أن تبدأ نشاط التحضري  أحد األنشطة اآلتية لكي تستهلّ  اخَرت 
للدرس ابإلشارة إلىى عنوان درس اليوم أو أن تستعني به لالنتقال من نشاط التحضري للدرس 

 إىل اجلزء التايل من الدرس.

ة مناستِعن  .أ داألخبار الراهنة  نشرة بقصِّ اإلساءة  مأساة تبنيِّ أن الغضب أّدى إىل جتسِّ
 إلعطاء مثل عن قوَّة الغضب التدمرييَّة. ،قتلجرمية   ارتكابإىل الغري أو إىل

د قوة الغضب التدمرييَّة يف حياته. .ب ب مشاركة مثل جيسِّ  ميكنك أن تطلب من أحد الطالَّ

 حولمن حياتك اخلاصَّة إعطاء مثل ميكنك مشاركة قصَّة طالب من احلصَّة السابقة أو  .ت
 قوَّة الغضب التدمرييَّة.

 دقائق) 3-1(   لحصَّة األخرية مراجعة سريعة ل .6

استهّل هذه الفقرة إبلقاء نظرة سريعة على النقاط الثالث الرئيسيَّة الواردة يف 
 الفصل األوَّل.

 توجد طرق كثرية وخمتلفة لالستجابة بغضب •

 ميكن أن يتحكَّم الغضب يف حياتك •

 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب•

 الغضب قوَّةوضوع الذي سنتناوله اليوم، وهو املتقود هذه النقاط الثالث مباشرًة إىل 
 التدمرييَّة يف حياتنا.
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 14دليل الطالب، ص.   دقائق) 3-1(    أعِط مقدِّمة عن حصَّة اليوم .7

املوضوع الرئيسّي الذي سنتناوله يف حصَّة  الفصل الثاين من دليل الطالبخيتصر عنوان 
أوِضح أنَّنا ال نتكلَّم ببساطة عن ’ ’يف حيايت؟كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة ‘‘اليوم. 

 ارج عن السيطرة الذي يدفع املرء إىل ارتكاب جرمية، بل إنَّنا نركِّز على الغضب اخل
ونسعى إىل مساعدة كّل طالب لريى بوضوح ما تبدو عليه هذه ’’ قوَّة الغضب التدمرييَّة‘‘

 القوَّة يف حياته.

ب يريدون تغيري طريقة تعاملهم مع  اض أنَّ فرت أساس اال هذا الدرس مبين على الطالَّ
اذها لتغيري طريقة تعاملهم مع غضبهم.  غضبهم. وسنتحدَّث اليوم عن خطوات عمليَّة ميكنهم اختِّ

يتمثَّل التحّدي الذي نواجهه اليوم بتعلُّم كيفيَّة وضع حّد لقوَّة الغضب التدمرييَّة يف 
 طريقة اليت ترضي هللا.ابل غضبناحياتنا والسعي إىل استخدام 

’’ ال توجد حلول سحريَّة‘‘النقطة أ، حتدَّث ابختصار عن  .8
15-14دليل الطالب، ص.   دقيقة) 1-2(

ب فعًال اإلجابة على السؤال الذي يشكِّل  حتدَّث عن هذه النقطة إبجياز. وإذا أراد الطالَّ
العمليَّة تتّم بشكل تدرجيي، وليس بشكل فوري.  عنوان الفصل الثاين، جيب أن يدركوا أنَّ 

 ولن خيتفي غضبهم فورًا يف حلظة سحريَّة.

ب أن يطلبوا من هللا أن يزيل غضبهم. فهو أعطا� هذا الشعور أوِضح  أنَّه ال جيدر ابلطالَّ
أنَّه سيكون من ’’ ال توجد حلول سحريَّة‘‘عند الوالدة. تثبت هذه النقطة حتت عنوان 

 طبيق هذا الدرس يف حياهتم. الصعب ت

’’ ابدأ من النهاية‘‘النقطة ب، حتدَّث إبجياز عن  .9
17-15دليل الطالب ص.   دقائق) 2-4(

من هذه النقطة هو مساعدهتم على رؤية الصورة ككّل. فنحن نريد أن  الرئيسياهلدف 
عطوها للتفكري يف املكانة اليت أ-إطار احلصَّةخارج  -يدركوا أمهية تكريس وقت شخصي

حنن نقول ببساطة إنَّه ما يريدون تغيريه. من خالل البدء من النهاية، يف للغضب يف حياهتم و 
 من املفيد أن يكون لديهم هدف واضح يف أذها�م.
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 هم على حتديد هدفهم:ميكن لسؤالني أن يساعدا

 أين تريد أن تكون؟ .1

 ؟ما الذي يريد هللا أن تفعله .2

حملة عامة وجيزة عن أفكارهم.  )16-15دليل الطالب (ص. هذا السؤاالن من يوفِّر 
صوا وقًتا لدراسة الكتاب املقدَّس،  وأوِضح أنَّ اإلجابة على السؤال الثاين تستلزم أن خيصِّ

م بذلك يتعلَّمون أن يستخدموا غضبهم ابلطريقة اليت ترضي هللا.  أل�َّ

 ما هو وضعك احلايلّ ‘‘لثالث، السؤال ا ال ختصِّص وقًتا يف هذه احلصَّة لإلجابة على
بل حثَّهم ببساطة  على الرجوع إىل هذه األسئلة بينما يراجعون الدرس بكامله.  .’’اليوم؟

اذ خطوات عمليَّة للتقدُّم يف وضعهم احلاّيل فمن شأن معرفة  أن تساعدهم على البدء ابختِّ
 االجتاه الصحيح. 

 ’’مت حياتك للمسيح؟هل سلَّ  -اخلطوة األوىل‘‘، 4-النقطة ب حتدَّث عن .10
17دليل الطالب، ص.   دقائق) 2-3(

ب مليًّا يف هذا السؤال املهّم، لكن من األفضل أن تتناوله إبجياز  جيب أن يفكٍّر الطالَّ
بك. إذا كنت تعلم  أنَّ البعض منهم مل يسلِّم حياته للمسيح، اعتماًدا على حال طالَّ

م سيواجهون صعوبة يف  ه عن الغضب يف حياهتم.أوِضح هلم أ�َّ  تطبيق ما تعلِّمهم إ�َّ

يف الواقع، يشكِّل التمتُّع بعالقة شخصيَّة بيسوع خطوة أساسيَّة هلدم قوَّة الغضب 
التدمرييَّة يف حياهتم. وهو مينحنا القوَّة للقيام ابلتغيريات الالزمة. وحنن ال نريد أن نرغم أحًدا 

ب مشكلة كبرية يف هذا إذا كنت على تسليم حياته للمسيح، لكن  تعلم أّن لدى بعض الطالَّ
 األمر، خصِّص وقًتا ملعاجلة هذه املسألة اآلن.
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 حتذير للمعلِّم حول النقطة ت املتعلِّقة ابحلقوق الشخصيَّة .11
 من دليل الطالب 18الصفحة ابتداًء من 

الرئيسيَّة كافة  بينما تعلِّم اجلزء املتبّقي من هذا الدرس اليوم، احرص على تغطية املواضيع
املرتبطة ابحلقوق الشخصيَّة لكي يفهموا الصورة كاملًة يف هذه احلصَّة. واحرص على عدم 

 -ختصيص وقت طويل لتغطية نقطة واحدة فال يبقى لديك وقت كاٍف لتغطية النقاط الرئيسيَّة
 اليوم. 4-حىتَّ ت 1ت

تسليم حقوقهم الشخصيَّة ثري أتعلى كيفيَّة لكن يف احلصَّة املقبلة، سنلقي نظرة فاحصة 
هلل على حياهتم، وسنتناول النصف الثاين من الفصل الثاين من دليل الطالب. ويف حصَّة اليوم، 

سنحرص بشكل رئيسّي على أن يفهموا ماهية احلقوق الشخصيَّة وكيفيَّة ارتباطها بغضبهم 
 وكيفيَّة تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل.

 ’’ما عالقة حقوقي الشخصيَّة بغضيب؟‘‘ النقطة ت.أعِط مقدِّمة عن  .12
18دليل الطالب ص. دقائق)  2-4(

ليس موضوع احلقوق الشخصيَّة وعالقتها ابلغضب مألوفًا يف التعليم عن التحكُّم يف 
 الغضب. لكنَّين أعتقد أنَّه تعليم مؤثِّر يكشف السبب الرئيسّي لغضبنا.

من دليل  18الصفحة وُيشار إىل أن املقطع الذي يشكِّل مقدِّمة للنقطة ت والوارد يف 
العشبة الضارة. ارسم هذه العشبة على  هذا التعليم. ميكنك أن تستعني مبثل خيتصر الطالب

. أمَّا اجلذور ورقة تعلِّقها على اللوح. وأِشر إىل أن جزء النبتة الظاهر فوق الرتبة ميثِّل غضبنا
 ملمتدَّة يف الرتبة فتمثِّل ما يغّذي غضبنا. وكما ترون، اجلذور الرئيسيَّة قويَّة وعميقة.ا
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إذا قطعت ببساطة أوراق العشبة الضارة الظاهرة فوق 
الرتبة، لن تقتلها. بل ستنمو ببساطة أوراق جديدة. وإذا أردت 

قتلها، عليك أن تقتل جذورها. 

غضبنا، فيما متثِّل اجلذور  متثِّل األوراق الظاهرة فوق الرتبة
الرئيسيَّة املمتدَّة حتت الرتبة حقوقنا الشخصيَّة. وهي تغّذي 

  غضبنا وتقّويه.

’’ هل يتحكَّم الغضب يف حياتك‘‘ارجع إىل مقطع 
يف الدرس األوَّل. ومثلما ختنق األعشاب الضارة النبااتت يف 

للظروف اليت تواجهها.  حديقتك، هكذا أيًضا خينق الغضب أي طرق أخرى لالستجابة

ب أنَّك سرتجع إىل هذا املثل خالل حصَّة اليوم.  أخِرب الطالَّ

 ’’ما هي احلقوق الشخصيَّة. ‘‘1-تحتدَّث عن النقطة  .13
 ’’كيف تغذي حقوقي الشخصيَّة غضيب؟. ‘‘2-والنقطة ت

21-18دليل الطالب، ص. دقائق)،  5-7(

حلياتنا متوقِّعني  أبنفسنان قوانني وضعناها هي عبارة ع’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘أوِضح أنَّ 
 .�وا قواننيأن يطيع اآلخرينمن 

قائلني:  مل حيدث ملعظمنا أن جلسوا ودوَّنوا هذه القوانني وسلَّموها لعائلتهم وأصدقائهم
لكن عندما ينتهك أحدهم هذه القوانني، نغضب ’’. عليكم أن تطيعوا القوانني اليت وضعتها‘‘

 ويف هذه احلالة، غالًبا ما يفور غضبنا.’’ ال حيّق لك أبن تعاملين هبذه الطريقة!‘‘ونقول: 

ب قوانينهم الشخصيَّة  -’’حقوقهم الشخصيَّة‘‘ -ميكنك ختصيص وقت ليحدِّد الطالَّ
اليت يتوقَّعون من اآلخرين أن يطيعوها. وأوِضح أنَّ إحدى أسهل الطرق لتحديد حقوقهم 

كيف   ك‘‘ 2-ابلنقطة تالشخصيَّة تقتصر على حتديد ما يُغضبهم. يرتبط هذا املوضوع 
 . من دليل الطالب 21و 20الواردة يف الصفحتني ’’ ؟تغّذي حقوقي الشخصيَّة غضيب

 لذا، أثِر املوضوعني مًعا يف النقاش. 
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وأِشر إىل أنَّنا كلما ازدد� تشبـُّثًا بقوانيننا، ازداد غضبنا احتداًما عندما يتّم انتهاكها. 
ب إعطاء أمثلة من حياهتم اخلاصَّة أو أعِط بنفسك أ مثلة من وميكنك إمَّا أن تطلب من الطالَّ

حياتك اخلاصة. 

ب إىل فتح كتبهم على  املشروع الثاين من دليل الدراسة استهل هذا النقاش بدعوة الطالَّ
ر هلم . ’’حقوقي الشخصيَّة‘‘حتت عنوان  وإذا مل يكونوا قد بدأوا ابلعمل على هذا املشروع، فسِّ

الشخصيَّة الواردة يف  كيفيَّة القيام بذلك يف هذه احلصَّة. واعرض بعض األمثلة عن احلقوق
تقليل الناس من مرتبط ب . اخَرت احلق الشخصي األوَّل وهومن دليل الطالب 18الصفحة 

ب أبفضل طريقة ممكنة.  احرتامك، أو أي حّق آخر ينطبق على الطالَّ

ب أنَّه ميكن هلذه  أن تكون مرتبطة ’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘احرص على أن يفهم الطالَّ
ي حياهتم. قد يغضب بعض الطّالب من هللا ألنَّه ال يفعل ما يعتقدون أنَّه أبي �حية من نواح

جيدر به فعله ألجلهم. وما نقوله فعًال بذلك هو أنَّنا وضعنا هلل جمموعة من القوانني لكي 
 يطيعها. ختيَّلوا ذلك! أ� أطلب من خالق الكون أن يطيع القوانني اليت وضعُتها أ� له!

األشياء مثلما تغضب من األشخاص. يف الواقع ميكن أن وميكنك أن تغضب من 
 تغضب من جهاز الكومبيوتر أو من سيارتك أو من أي مقتنيات أخرى إذا مل تلّيب توقُّعاتك.

ال ختصِّص وقًتا طويًال هلذا اجلزء. بل احرص على ختصيص وقٍت كاٍف للنقطتني التاليتني 
 يف بر�مج الدرس اخلاص ابملعلِّم.

البدء ابلعمل لكي يستوعبوا مفهوم احلقوق الشخصيَّة. وبينما تتناول اجلزء  اطلب منهم
 املتبقي من حصَّة اليوم ومن الدرس أذكر املزيد من احلقوق الشخصيَّة وكيفيَّة تغذيتها غضبهم.

 دقائق) 3-2(  من دليل الطالب 20-19الصفحة الوارد يف  حتدَّث عن املربَّع .14
 ’’حقوقي الشخصيَّة هلل؟ملاذا جيب أن أسلِّم ‘‘

 من دليل الطالب 20-19الصفحة إبجياز املعلومات الواردة يف اجلدول يف  استعرض
الذي يعدِّد األسباب اليت جيب أن تدفعنا إىل تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل. ميكنك إعطاء 

نين تسليم ميك كيف‘‘مقدِّمة عن هذه النقطة قائًال إّن املوضوع التايل يف نقاشنا هو اآليت: 
ب قد يكونون غري جاهزين لتسليم حقوقهم ’’ حقوقي الشخصيَّة هلل؟ أِشر إىل أّن بعض الطالَّ
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اليت جيب أن تدفعنا إىل تسليم حقوقنا  األسباب، لذا فلنلِق نظرة سريعة على الشخصيَّة هلل
 الشخصيَّة هلل.

ب أسئلة كثرية يف هذه املرحلة، جتاوز هذه الن ذا قاوم قطة بسرعة. وإإذا مل يطرح الطالَّ
 ،أطلب منهم أن يشاركوا خماوفهمالبعض الفكرة برمَّتها رافضني تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل، 

 لكن ال ختصِّص وقًتا طويًال هلذا اجلزء من الدرس.

ب على التفكري مليًّا يف تعليم اليوم، لكن ذكِّرهم  ع الطالَّ بضرورة تغطية هذا أيًضا شجِّ
 لكي يروا كيفيَّة تناسب األجزاء كلِّها مع بعضها إلجناح هذا األمر يف حياهتم.املوضوع بكامله 

 ميكنك أيًضا مراجعة هذه املسألة يف احلصَّة املقبلة.

 ’’كيف أسلِّم حقوقي الشخصيَّة هلل؟. ‘‘3-النقطة تحتدَّث عن  .15
24-21دليل الطالب، ص.   دقيقة) 10-15(

على أن يتَّخذ النقاش دائًما منحى إجيابيًّا. ، احرص 3-بينما تتحدَّث عن النقطة ت
وميكنك فعل ذلك أبفضل طريقة عرب إعطاء مثل عن حياتك اخلاصَّة مبيًِّنا كيفيَّة تسليم 
حقوقك الشخصيَّة هلل ومسلِّطًا الضوء على التغيري اإلجيايب الذي صنعته هذه اخلطوة يف 

 حياتك.

الشخصيَّة هلل على ملصق كبري وتعليقه  ميكنك تدوين اخلطوات الالزمة لتسليم حقوقهم
 على احلائط يف الصّف للرجوع إليه عند احلاجة خالل اجلزء املتبّقي من الدرس.

أذكر األمور اليت تثري غضبك أو عصبيَّتك أو استياءك أو ‘‘ -النقطة الفرعيَّة أ
ع األوَّل من بذكر األمور اليت تثري غضبهم يف املشرو هلم أن بدأوا سبق .  ’’غيظك أو قلقك

عهم على االستمرار يف تدوين أمور أخرى ميكن أن ختطر يف ابهلم.  دليل الدراسة. لكن شجِّ

يرتبط املشروع الثاين من دليل ’’. أعّد قائمة حبقوقك الشخصيَّة‘‘ -النقطة الفرعيَّة ب
بني  هبذه اخلطوة. أطلب منهم إبقاء هذا املشروع ’’حقوقي الشخصيَّة ‘‘الدراسة حتت عنوان 

م  أيديهم وإضافة املزيد من احلقوق الشخصيَّة إىل قائمة حقوقهم خالل هذه احلصَّة ويف األ�َّ
 املقبلة.
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عندما تناقش هذه  .’’صلِّ مسلًِّما حقوقك الشخصيَّة هلل‘‘ -النقطة الفرعيَّة ت
ر ، احرص على أن يفهموا أنَّكالنقطة كيفيَّة القيام بذلك. وال حتاول أن جتعل اجلميع   تفسِّ

صوا وقًتا للتفكري يصلُّون اآلن يف هذه احلصَّة مسلِّمني حقوقهم الشخصيَّة هلل. عليهم أن  خيصِّ
عهم على االستعانة  ابملشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان يف األمر والصالة. شجِّ

اذ قرارهم ابالستجابة هلذا اجلزء من الدرس.ملساعدهتم  ’’تسليم حقوقي الشخصيَّة‘‘  على اختِّ
 وميكنهم متابعة هذه العمليَّة بعد انتهاء احلصَّة.

. وال تطلب أوِضح أنَّ الصفحة األوىل من املشروع الثالث من دليل الدراسة اختياريَّة
ب غري املس ب إجنازها للحصول على عالمة يف هذه احلصَّة. أمَّا الطالَّ تعديِّن لتسليم من الطالَّ

حقوقهم الشخصيَّة هلل، فيمكنك أن تطلب منهم كتابة صالة هلل تتضمَّن أسئلتهم أو خماوفهم 
من  2ميكنهم أن يفعلوا ذلك يف الصفحة اليت متنعهم من تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل. 

 املشروع الثالث.

نقلنا هذا اجلزء من ي. ’’قرِّر أن تشكر هللا على أّي أمر حيدث‘‘ -ثالنقطة الفرعيَّة 
عهم على القيام هبذه اخلطوة، أي  النقاش إىل املوضوع الذي سنناقشه يف احلصَّة املقبلة. شجِّ

ر من اليوم،   على أن يشكروا هللا على أّي أمر حيدث، حىتَّ إذا فعلوا ذلك يف وقت متأخِّ
ي عليها هذه أو إذا كانوا غاضبني من الوضع. فاألهم هو أن يفهموا اخلطوات اليت تنطو 

 .ريقة جديدة لالستجابة هلذه املواقفالعمليَّة وأن يتعلَّموا ط

ب بشكل واضح ماهيَّة احلقوق الشخصيَّة وكيفيَّة  من املهم أن حترص على أن يفهم الطالَّ
ارتباطها بغضبهم. وُكن مستعدًّا لتخصيص وقت إضاّيف للتحدُّث عن هذا املوضوع واحرص 

ب.  وبينما تناقش اجلزء املتبقي من املوضوع خالل الدرس، أعِط دائًما على أن يفهمه الطالَّ
أمثلة عمليَّة عن احلقوق الشخصيَّة وعن كيفيَّة ارتباطها ابملوضوع اجلديد الذي تتّم مناقشته. 

 دقيقة) 3-1(   أعِط مقدِّمة وجيزة عن املوضوع الذي ستتّم مناقشته يف احلصَّة املقبلة  .16

لالنتقال إىل التطبيق الشخصّي اخلاص حبصَّة اليوم، أِشر إىل أنَّك ستواصل بينما تستعّد 
عهم على طرح أي أسئلة لديهم حول هذا  مناقشة احلقوق الشخصيَّة يف احلصَّة املقبلة. شجِّ

 املوضوع.

اذها بعد أن يسلِّم املرء  يف احلصَّة املقبلة، سنتطرَّق إىل اخلطوات التالية اليت جيب اختِّ
 الشخصيَّة هلل. حقوقه
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 دقائق) 10-5شخصي  (تطبيق  .17

ابلتطبيق الشخصي حلصَّة اليوم، ميكنك التحدُّث عن نظرًا للظروف اخلاصَّة املرتبطة 
 فروض احلصَّة املقبلة قبل تناول اجلزء املتعلِّق ابلتطبيق الشخصّي يف هذا الدرس.

ب به يف آخر  إنَّه فعًال تطبيق شخصّي نريد أن -تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل يقوم الطالَّ
حصَّة اليوم. حثَّهم على التفكري مليًّا يف ما يريدون فعله بشأن تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل. 

كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف ‘‘وارِجع إىل عنوان الفصل الثاين من دليل الطالب، 
 ’’حيايت؟

فإّن تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل  إذا كان هذا هو السؤال الذي يبحثون عن إجابة عليه،
الثالث من يشكِّل جزًءا أساسيًّا من عمليَّة  التغيري هذه. شجَّعهم على االستعانة ابملشروع 

لتفكري يف هذا القرار كوسيلة تساعدهم على ا  ’’تسليم حقوقي الشخصيَّة‘‘دليل الدراسة، 
اذه.   واختِّ

ا العميقة والتشديد على ضرورة قتل العشبة الضارة وجذوره رسموميكنك الرجوع إىل 
 اجلذور إذا أرادوا التغلُّب على مشكلة الغضب، مشريًا إىل أن اجلذور متثِّل حقوقهم الشخصيَّة.

ميكنك أن تطلب منهم ختصيص بضع دقائق للصالة يف قلوهبم يف آخر احلصَّة وأن 
ا وميكنك اصطحاهبم إىل يكلَّموا هللا عن املوضوع الذي متَّت مناقشته يف حصَّة اليوم. كم

 الكنيسة يف آخر احلصَّة لكي يستغرقوا وقًتا يف الصالة هلل بشأن هذه املسألة.

 فروص .18

 ’’حقوقي الشخصيَّة ‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة، شدِّد على ضرورة إجناز  .أ
 قبل �اية احلصَّة.

تسليم حقوقي ‘‘، ابملشروع الثالث من دليل الدراسةمن املقرتح أن تتّم االستعانة  .ب
خالل فقرة التطبيق الشخصي يف حصَّة اليوم. وميكنك أن تطلب من  ’’الشخصيَّة

من املشروع  1لكن الصفحة من هذا املشروع.  2اجلميع كتابة الصالة يف الصفحة 
. وميكن لألشخاص الذين خيتارون عدم تسليم حقوقهم الشخصيَّة له أن الثالث اختياريَّة

 الصالة األسئلة واملخاوف اليت مل جيدوا أجوبة عنها بعد.يُدرجوا ضمن هذه 
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  ’’االمتحان األوَّل بدون حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة،  .ت
ب قد اختاروا عدم تسليم حقوقهم الشخصيَّة مشروع اختياريّ هو  . إذا كان بعض الطالَّ

ب  ع الطالَّ على إجناز هذا املشروع لكن ال تفرض هلل، ال ميكنهم إجناز هذا املشروع. شجِّ
 عليهم ذلك.

ب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة.  .ث  اطلب من الطالَّ
أوِضح أنَّ هذا العمل عبارة عن مراجعة للمواضيع اليت متَّت مناقشتها يف حصَّة اليوم. 

 من الفصل.ستتمحور احلصَّة املقبلة بشكل رئيسي حول اجلزء الثاين 

ا اليت ّمت تناوهلا يف الفصل الثاين  إّن املواد ِلما يف ما يتعلَّق ابحلقوق الشخصيَّة مهمَّة جدًّ
عهم على القراءة ابنتباه و�ِقش يف احلصَّة املقبلة أي أسئلة  نعلِّمه يف هذا الدرس. لذا شجِّ

 لديهم حول هذا املوضوع.

 تقييم الدرس .19

 هذا الدرس.  أفكارك لتحسني اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثالث
 نظرة فاحصة على تسليم حقوقي الشخصيَّة هلل

 رئيسّيةالكتابيَّة القيقة احل .1

 الغضب التدمرييَّة يف حيايت.ليم حقوقي الشخصيَّة هلل على هدم قوة تسيساعدين 

 اآلية الرئيسيَّة .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  24-23: 9لوقا 

ِإْن أَرَاَد َأَحٌد َأْن َ�ِْيتَ َورَاِئي فـَْليـُْنِكْر نـَْفَسُه َوَحيِْمْل َصِليَبُه ُكلَّ يـَْوٍم «َوقَاَل لِْلَجِميِع: 
بَـْعِين.  َسُه يـُْهِلُكَها َوَمْن يـُْهِلُك نـَْفَسُه ِمْن َأْجِلي فـََهَذا ُخيَلُِّصَها.فَِإنَّ َمْن أَرَاَد َأْن ُخيَلَِّص نـَفْ  َويـَتـْ

ب  .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

 وخصوًصا  -دليل الطالب مع هذا الدرسيتناسب الفصل الثاين من 
ما الذي حيدث عندما أسلِّم حقوقي الشخصيَّة  -4(ابتداًء من النقطة  34-24الصفحات 

 سنستعني ابملشاريع الثالثة التالية من دليل الدراسة يف حصَّة اليوم. ؟) هلل

 ’’حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثاين، 

 ’’تسليم حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثالث، 

 ’’االمتحان األوَّل بدون حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الرابع، 

 دقائق) 3-2(   نشاط حتضري للدرس  .4

حّق شخصي صانوه يف واحد أو اثنني إعطاء مثل عن  ميكنك أن تطلب من طالب
 حياهتم. ميكنهم استخالص هذا املثل عرب التفكري يف األمور اليت أاثرت غضبهم.

ب أي أمثلة، أعّد مثًال أو اثنني من حياتك اخلاصَّة أو من حياة  وإذا مل يشارك الطالَّ
ب سابقني حضروا هذا الدرس يف املاضي.  طالَّ
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 دقائق) 10-3(    ع الرئيسيَّة يف الدرسني األوَّل والثاينمراجعة املواضي .5

 بشكل سريع. الدرس األولراِجع النقاط الرئيسيَّة الثالث من 

 توجد طرق خمتلفة كثرية للقيام برّد فعل غاضب •

 هل يتحكَّم الغضب يف حياتك؟ •

 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب •

 ’’كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حيايت؟‘‘تناولنا املوضوع اآليت:  الدرس الثاينيف 

ًدا. واق’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘استِعن ابمللصق الذي كتبت عليه تعريف  رأ التعريف جمدَّ
ذات اجلذور الطويلة والعميقة، وأِشر إىل أّن حقوقنا األعشاب الضارَّة  رسممثَّ استِعن ب

 الشخصيَّة تغّذي غضبنا.

كثر مباشرًة هلدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياتنا تتمثَّل بتسليم أوِضح أن الطريقة األ
ًدا اخلطوات األربع  تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل، املتعلِّقة ب حقوقنا الشخصيَّة هلل. راِجع جمدَّ

. ميكنك تدوين هذه اخلطوات على ملصق كبري من دليل الطالب 21الصفحة ابتداًء من 
 ع إليه عند احلاجة خالل اجلزء املتبقي من الدرس.تعلِّقه يف الصّف للرجو 

 أذكر األمور اليت تثري غضبك أو عصبيَّتك أو استياءك أو غيظك أو قلقك .أ

 أعّد قائمة حبقوقك الشخصيَّة .ب

 صلِّ مسلًِّما حقوقك الشخصيَّة هلل .ت

 قّرِر أن تشكر هللا على أّي أمر حيدث .ث

، وابدأ ابلتحدُّث عمَّا حيدث ا األساسمناقشة اليوم على هذ أوِضح للطًالب أنَّك ستبين
 يف حياة اإلنسان عندما يسلِّم حقوقه الشخصيَّة هلل.

استِعن ابحلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة وابآلية الرئيسيَّة لوضع األساس الذي تبين عليه 
 حصَّة اليوم.
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 ’’الشخصيَّة هلل؟حقوقي إذا مل أسلِّم  حيدثالذي  ما‘‘اجلانيب  حتدَّث عن املربَّع .6
24دليل الطالب، ص.  ) دقائق 2-5(

ب الذين يصارعون  لدى تناول هذا املوضوع، احرص على عدم التعامل بقسوة مع الطالَّ
 يف مسألة تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل.

ب إىل التعريف عن أنفسهم إذا مل يريدوا  تسليم وعندما تناقش هذه النقطة،  ال تدُع الطالَّ
العواقب املرتتِّبة على اعرض هذه النقاط ببساطة وساعدهم على رؤية لشخصيَّة هلل. حقوقهم ا

 امتناع املرء عن تسليم حقوقه الشخصيَّة هلل.

’’ ما الذي حيدث عندما أسلِّم حقوقي الشخصيَّة هلل؟. ‘‘4-مقدِّمة عن النقطة تأعِط  .7
 ’’سُيقضى علّي!‘‘أ، -4-ت الفرعيَّة حتدَّث عن النقطة

25-24دليل الطالب ص.  قائق) د 2-4(

من الواضح أن عنوان هذه النقطة الفرعيَّة ال يعكس إطالقًا ما حيدث فعًال عندما يسلِّم 
املرء حقوقه الشخصيَّة هلل. لكنَّه يبنيِّ أحد املخاوف اليت تنتاب البعض عندما يفكِّرون يف 

غري  لتبنيِّ أن هذا اخلوفة حياتك اخلاصَّ أبمثلة من  تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل. استشهد
 منطقي وأن هللا جاهز ملساعدهتم عندما يسلِّمون حقوقهم الشخصيَّة هلل.

ة املقاطع الكتابيَّة الثالثة الواردة يف هذا اجلزء من دليل الطالب خصِّص وقًتا لقراء
 ومناقشتها.

 ترمجة مسيث وفاندايك  8: 31تثنية 
َيُكوُن َمَعَك. ال يـُْهِمُلَك َوال َيْرتُُكَك. ال َختَْف َوال َوالرَّبُّ َسائٌِر َأَماَمَك. ُهَو 

 تـَْرَتِعب.

 ترمجة مسيث وفاندايك 20: 28مىتَّ 

ِم ِإَىل اْنِقَضاِء الدَّْهِر.  َوَها َأَ� َمَعُكْم ُكلَّ اَأل�َّ

 ترمجة مسيث وفاندايك 15-14: 31مزمور 
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. قُـ  ِيف  ْلُت: [ِإهلَِي أَْنَت].َأمَّا َأَ� فـََعَلْيَك تـَوَكَّْلُت َ� َربُّ

  َيِدَك آَجاِيل (مستقبلي).

 ’’ستظّل تغضب‘‘ب، -4-النقطة الفرعية تحتدَّث عن  .8
26-25دليل الطالب، ص. دقائق)  2-4(

ب ليفهموا أّن تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل عبارة عن عمليَّة ساِعد  تتّم بشكل الطالَّ
ًدا. فاهلل ال يريد أالَّ . ُقل هلم إنَّه من الغباء تدرجييّ  أن يقطعوا وعًدا هلل أبالَّ يغضبوا أبًدا جمدَّ

 بطريقة مدمِّرة يف حياتنا. بريد أن نتوقَّف عن استخدام الغضنغضب أبًدا، لكنَّه ي

وقت لنتمكن بعض اللقد احتّل الغضب حيِّزًا كبريًا من حياتنا يف املاضي، وابلتايل يلزمنا 
من تغيري طرق استجابتنا لتلك املواقف اليت كانت جتعلنا نطلق العنان لغضبنا بسهولة يف 

ب على مواصلة تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل  ع الطالَّ عندما جيدون أنفسهم غااملاضي. شجِّ
 ضبني جرّاء انتهاك أحدهم حقوقهم الشخصيَّة.

 ’’توقَّع أن ميتحنك هللا‘‘ت، -4-تحتدَّث عن النقطة الفرعيَّة  .9
26دليل الطالب ص.  ) دقائق 2-4(

ا نَّ عًال يف رغبتنا يف التغيري أو كملاذا ميتحننا هللا؟ ألنَّه يريد أن يرى ما إذا كنَّا صادقني ف
هللا جاهز ملساعدتنا على التعامل مع مشكلة الغضب لدينا، لكنَّه يريد أن نقول جمرَّد كالم. 

يرى أنَّنا مستعدُّون لتسليمه حقوقنا الشخصيَّة. وهو سيسمح أبن ينتهك آخرون حقوقنا 
 الشخصيَّة لكي يساعد� أن نتعلَّم أن نعيش بدو�ا. 

3

خذْ  وقًتا ل ُتوّضح أن الشيطان يريدهم أن خيافوا من تسليم حقوقهم الشخصية هلل. جيب 
أن يقفوا على حق ما يقوله هللا وليس على أكاذيب الشيطان. 
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للمواقف اليت تمد أمناط استجابة جديدة جيب أن تع‘‘ث، -4-النقطة تحتدَّث عن  .10
27-26دليل الطالب، ص.  دقائق)  4-2(    ’’غضبك بسهولةكانت تثري 

حمور درس بكامله. وكّل ما سنفعله اليوم هو تسليط الضوء ميكن أن تشّكل هذه النقطة 
 على احلاجة إىل التغيري وليس حماولة دفعهم إىل القيام ابلتغيريات كافة اليوم.

ب أنَّك ستخصِّص جزًءا كبريًا من احلصص املقبلة لتناول هذا املوضوعأبلِ   -غ الطالَّ
 من دليل الطالب. 4و 3يف الفصلني 

 ’’ُخض عمليَّة التغيري تدرجييًّا‘‘ج، -4-النقطة الفرعيَّة تحتدَّث عن  .11
28-27دليل الطالب ص.   دقائق) 2-4(

ملساعدهتم على أن يدركوا أنَّه  من دليل الطالب 28الصفحة الوارد يف ابملربَّع استِعن 
إخفاقات كثرية بينما يتَّجهون حنو حتقيق النمو نطوي على ميكن لعمليَّة التغيري هذه أن ت

واالنتصار يف هذه الناحية من حياهتم. ساِعدهم لريوا خطوات التقدُّم الصغرية املرتبطة ابلنمو يف 
عهم على االستمرار يف النظر إىل يسوع لكي ميدَّهم ابلقوة  هذه الناحية من حياهتم. شجِّ

 ليواصلوا عمليَّة التغيري هذه.

 28 الصفحة   دليل الطالب
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ب إنَّك  ا ستتناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف حصص الحقة من هذُقل للطالَّ
اذها يف عمليَّة  الدرس. أمَّا اآلن، فنحن ال حناول تناول التفاصيل اململَّة لكّل خطوة عليهم اختِّ

م قد جيدون صعوبة كبرية  ا عبارة عن عمليَّة تدرجييَّة وإ�َّ التغيري هذه. بل كّل ما نريد قوله هو إ�َّ
 بعض املسائل اليت كانت تثري غضبهم يف املاضي. منيف التوقُّف عن الغضب 

ًدا من املفيد أن تعطي مثًال  من حياتك اخلاصَّة مبيًِّنا أنَّك احتجت إىل بعض الوقت حمدَّ
 لتتغريَّ وتتغلَّب على قوَّة الغضب التدمرييَّة.

 ’’ما هي منافع تسليم حقوقي الشخصيَّة هلل؟‘‘، 5-تحتدَّث عن النقطة  .12
31-28دليل الطالب ص.   دقائق) 2-8(

يف هذه احلصَّة، قد تتمكَّن من التحدُّث عن هذا  كاعتماًدا على الوقت املتبّقي لدي
ب قراءته مبفردهم بسهولة واستخالص احلقائق الرئيسيَّة.  املوضوع إبجياز. وميكن للطالَّ

صها    -النقطة ث -للجزء التايل من الدرسعليك أن حتدِّد املدَّة اليت ستخصِّ
 ’’إىل جانب احلقوق الشخصيَّة، ما هي األمور األخرى اليت تغذِّي غضيب؟‘‘

 ’’ميكنك أن تنعم ابلسالم‘‘أ، -5-تالنقطة الفرعيَّة 

إن الشعور ابلسالم هو تغيري حقيقي وفورّي خيتربه َمن يسلِّم حقوقه الشخصيَّة هلل. أخرب 
ب كيف أنَّك اختربت السالم بدًال من الغضب بعد أن  سلَّمت حقوقك الشخصيَّة هلل. الطالَّ

ميكنك الرتكيز على تنمية أمناط استجابة جديدة ‘‘ب، -5-النقطة الفرعيَّة ت
 ’’ُتكرم هللا

ب أنَّك ستتناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف الفصل الرابع من هذا  أخِرب الطالَّ
الدرس. 

 ’’سيساعدك هللا‘‘ت، -5-النقطة الفرعيَّة ت

 ة هلل. عظيمة لألشخاص الذين سيبدأون بتسليم حقوقهم الشخصيَّ  هذه حقيقة
ا هم يشعرون ب م ال يستطيعون أن يسيطروا عليه. رمبَّ أوِضح هلم أنَّ غضب قويٌّ جدًّا لدرجة أ�َّ

 هللا جاهز دائًما ملساعدتنا عندما نقّرِر أن نقوم بتغيريات نكرمه هبا يف حياتنا.
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لتبنيِّ كيف ساعد هللا  )30(دليل الطالب ص. قدمي استِعن مبثل يوسف يف العهد ال
ه حبقد شديد.  بنيِّ كيف أن يوسف اختار رؤية هذه يوسف على الرغم من معاملة إخوته إ�َّ

 املواقف من وجهة نظر هللا بدًال من أن يغضب ويسعى إىل االنتقام من إخوته.

 ’’ميكنك أن تصبح قدوة لآلخرين‘‘ث، -5-النقطة الفرعيَّة ت

تسليم حقوقك تخترب هذه املنفعة مع مرور الوقت بينما تتعلَّم أن تتقن عمليَّة س
 الشخصيَّة هلل واستخدام غضبك ابلطريقة اليت تكرمه.

إىل جانب احلقوق الشخصيَّة، ما هي األمور األخرى اليت ‘‘النقطة ث. أعِط مقدِّمة عن  .13
34-31دليل الطالب ص.  دقائق)  3-1(    ’’تغذِّي غضيب؟

األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة والعميقة وإضافة املزيد من ميكنك الرجوع إىل رسم 
. أوِضح أن الناس يعتربون مبعظمهم أّن حقوقنا الشخصيَّة هي العامل الرئيسي ور إىل الرسماجلذ

الذي يغّذي غضبنا. لكن ميكن لعوامل أخرى أيًضا أن تغذي غضبنا وتقود� على طريق 
 الدمار.

عامل من العوامل اليت متَّ التحدُّث عنها يف هذا اجلزء من الدرس  التوسُّع يف كلّ كن مي
ب الصورة ليصبح اختبارًا تعلُّميًّا أكرب.  لكن يف حصَّة اليوم نريد ابلدرجة األوىل أن ننقل للطالَّ

 الكربى ملا ميكن أن يغّذي غضبهم.

لكن جيب أن حتدِّد ما تبّقى  ،كيستحق كّل عامل من هذه العوامل اخلمسة وقتك وتفكري 
من وقت يف حصَّة اليوم لكي تكّرِسه للتحدُّث عن هذه العوامل. وإذا مل يتبّق لديك وقت 

ًدا  ب ببساطة على قراءهتا جمدَّ ع الطالَّ كاٍف للتحدُّث عن هذه النقطة يف احلصَّة، شجِّ
 .تهمأسئل لطرحومراجعتك بعد احلصَّة 

 فقرة التطبيق الشخصي يف آخر احلصَّة.احرص على ختصيص وقت كاٍف ل
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 ’’جروح من املاضي غري مشفيَّة‘‘، 1-ثحتدَّث عن النقطة  .14
32-31دليل الطالب ص.  دقائق)  3-8(

األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة وسمِّ أحد اجلذور  استِعن برسم
أِشر إىل أنَّنا أتذينا مجيًعا على يد أ�س آخرين. ’’. جروح غري مشفيَّة‘‘

 ساءة واألذيَّة على يد أحد أفراد عائلته.فلقد تعرَّض البعض منَّا لإل

وأوِضح أنَّه ميكن هلذه اجلروح غري املشفيَّة اليت تعرَّضنا هلا يف املاضي أن تتحوَّل إىل 
 اختبار يذكِّر� هبذه اجلروح.حمفِّزات جتعلنا ننفجر غضًبا عندما منّر يف أي 

وما دامت جروح املاضي هذه غري مشفيَّة، ستكون دائًما مصدرًا دائًما لتأجيج الغضب 
عدم حّل تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل مشكلة الغضب يف داخلنا. هذا أيًضا أحد األسباب 
 من جروح املاضي غري املشفيَّة.لدينا، ألنَّ غضبك يشتعل ويتغّذى 

 ’’عدم غفران ومرارة‘‘، 2-ثعن النقطة حتدَّث  .15
32دليل الطالب ص.  دقائق)  3-8(

األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة وسمِّ أحد اجلذور  استِعن برسم
’’. عدم غفران ومرارة‘‘

 ان الواردان يف دليل الطالب مدى أمهيَّة هذا األمر يف نظر هللا.يبنيِّ املقطعان الكتابيَّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك  15-14: 6مىتَّ 

هِتِْم يـَْغِفْر َلُكْم أَْيضاً أَبُوُكُم السََّماِويُّ. َوِإْن  فَِإنَُّه ِإْن َغَفْرُمتْ لِلنَّاِس زَالَّ

ِتُكمْ  هِتِْم الَ يـَْغِفْر َلُكْم أَبُوُكْم أَْيضاً زَالَّ  .َملْ تـَْغِفُروا لِلنَّاِس زَالَّ

 ترمجة مسيث وفاندايك  15: 12عربانيني 

يَـتَـَنجََّس بِِه َكِثريُوَن.  لَِئالَّ َيْطُلَع َأْصُل َمَرارٍَة َوَيْصَنَع اْنزَِعاجاً، فـَ

ي يقضي على اإلنسان إذا مسح له ابلبقاء يشبه عدم الغفران واملرارة مرض السرطان الذ
 يف حياته.
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 ’’غضبك وسط املواقف اليت تسبِّب نزاًعا‘‘، 3-النقطة ثحتدَّث عن  .16
33ليل الطالب ص. ددقائق)   3-8(

’’. النزاع‘‘ هذه اجلذوربرسم األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة وسمِّ أحد استِعن 
هو القول ميكن ختصيص درس كامل هلذا املوضوع. لكن هدفنا الرئيسي من حصَّة اليوم 

ب إنَّه ميكن لطريقة تعاملهم مع املواقف املسبِّبة للنزاعات أن تشعل  غضبهم ببساطة للطالَّ
بسهولة. فإذا كان الغضب هو رّد فعلهم الطبيعي على النزاعات، قد يصعب عليهم جدًّا 

 التخلُّص من منط االستجابة القدمي هذا.

 ’’التقاليد العائلية املتوارثة‘‘، 4-النقطة ثحتدَّث عن  .17
34-33دليل الطالب ص. دقائق)   2-4(

ة، وسمِّ أحد اجلذور استِعن برسم األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويل
ب يف الصف أن يكونوا قد أتثَّروا إىل ’’. التقاليد العائليَّة‘‘ أِشر إىل أنَّه ميكن للكثري من الطالَّ

ا  حدٍّ كبري بعائلتهم من حيث طريقة استخدام غضبهم. وميكن أن يكون هذا التأثري كبريًا جدًّ
 هذه ردود فعل مكتسبة وغري متوارثة.غري مدرك أنَّ ’’ هذه هي حال عائلتنا!‘‘لدرجة القول: 

استجابة جديدة بدًال من استخدام الغضب إذا طلبوا يف هذه احلالة، ميكنهم اختيار طرق 
 املساعدة من هللا.

 34دليل الطالب ص. دقائق)  8-3(  ’’مواقفك وعاداتك‘‘، 5-النقطة ثحتدَّث عن  .18

 ’’.املواقف‘‘أحد اجلذور  استِعن برسم األعشاب الضارة ذات اجلذور الطويلة، وسمِّ 

إذا انتزعت مين غضيب فأنت بذلك ‘‘يتضمَّن دليل الطالب أيًضا اقتباًسا لسيِّدة قالت: 
مثَّة أ�س كثر يتحكَّم غضبهم فيهم، لكنَّهم يعتربون غضبهم أمرًا إجيابيًّا يف  .’’تنتزع هويَّيت

 حياهتم. وهم استخدموه للسيطرة على آخرين.

ب ضرورة تغيري  بعض مواقفهم اهلدف الرئيسي من هذه الفقرة هو أن يدرك الطالَّ
 وعاداهتم يف ما يتعلَّق ابلغضب.
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 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصّي  .19

ب  من املفيد أن ترجع إىل التطبيق الشخصي اخلاص ابحلصَّة السابقة وأن حتّث الطالَّ
 ذلك بعد.على تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل إذا مل يفعلوا 

ب الذين سلَّموا حقوقهم الشخصيَّة هلل على مراجعة منافع تسليم حقوقهم  ع الطالَّ وشجِّ
عهم أيًضا على  ملشروع الرابع من دليل ا إجنازهلل، والبحث عنها يف اختبارهتم الشخصيَّة. شجِّ

 . وأوِضح أنَّه مشروع اختياريّ . ’’االمتحان األوَّل بدون حقوقي الشخصيَّة‘‘الدراسة، 

أمَّا األشخاص الذين مل يسلِّموا حقوقهم الشخصيَّة هلل، فاطلب منهم مراجعة عواقب 
 من دليل الطالب. 24الصفحة االمتناع عن تسليم حقوقهم هلل، كما ورد يف املربِّع يف 

 فروض .20

ب الختبار قصري حول رسالة أفسس  .أ  .27-26: 4يف آخر احلصَّة، أخِضع الطالَّ

املشروع الثاين من دليل الدراسة عالمات على يف آخر احلصَّة، َضع  .ب
، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. ’’حقوقي الشخصيَّة‘‘

 ’’.تسليم حقوقي الشخصيَّة‘‘املشروع الثالث من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ت

ب على إجناز  .ث ع الطالَّ االمتحان األوَّل بدون ‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة، شجِّ
 وأوِضح أن هذا املشروع اختياري.. ’’لشخصيَّةحقوقي ا

ب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة. .ج  أطلب من الطالَّ

ب إجناز  .ح الغضب يف الكتاب ‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة، أطلب من الطالَّ
بلة. قبل موعد احلصَّة املق ’’يسوع وغضبه‘‘واملشروع السادس، ’’ املقدَّس

 تقييم الدرس .21

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
 ماذا يقول هللا عن الغضب؟

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

املقدَّس على حّق هللا املتعلِّق ابلغضب وكيفيَّة استخدامه بطريقة إجيابيَّة يف الكتاب يطلعنا 
 حياتنا.

 الرئيسيَّة 1اآلية .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  5: 2فيلّيب 

 .ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع أَْيضاً  فـَْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكُر الَِّذي

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروعالفصل الثالث من الدليل الطالب مع هذا الدرس. وميكنك االستعانة  يتناسب
وابملشروع السادس من دليل ’’ الغضب يف الكتاب املقدس‘‘اخلامس من دليل الدراسة، 

 يف هذا الدرس. ،’’يسوع وغضبه‘‘الدراسة، 

 دقائق) 3-2(   نشاط حتضري للدرس  .4

ب إىل وصف نظرهتم هلل وغضبه جتاه شعبه.  ميكنك أن تستهّل احلصَّة بدعوة الطالَّ
نَّه يعتقد البعض أ يف الواقع،ميكنهم أن خيربوا كيف أّ�م كانوا خيافون من هللا يف سن الطفولة. 

على إظهار هللا غضبه.  هذا دليًال يف كلِّ مرَّة يقصف الرعد، يكون 

 دقائق) 3-2(    3-1مراجعة سريعة للدروس  .5

 بشكل سريع جدًّا. الدرس األولراِجع النقاط الرئيسيَّة الثالث من 
 .ة لالستجابة بغضبتوجد طرق كثرية خمتلف •
 هل يتحكَّم الغضب يف حياتك؟ •
 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب.•

4



 دليل املعلِّم 42

كيف أهدم قوَّة الغضب ‘‘حتدَّثنا عن املوضوع اآليت:  الدرسني الثاين والثالثيف 
 ’’يَّة يف حيايت؟التدمري 

ًدا.’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘استِعن ابلالصق الذي يتضمَّن تعريف   واقرأ التعريف جمدَّ
ي م رسم األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة مبيًِّنا أن حقوقنا الشخصيَّة تغذّ واستخدِ 
 غضبنا.

 واألمر الرئيسي الذي جيب علينا فعله هو تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل.

 حظة للمعلِّم يف ما يتعلَّق بدرس اليوممال .6

سيكون الفصل الثالث من دليل الطالب حمور الدرسني الرابع واخلامس من دليل املعلِّم. 
يف الدرس الرابع، سنتناول أجزاء الفصل الثالث اليت تبنيِّ كيفيَّة استخدام يسوع غضبه. 

يف الكتاب املقدس  وسيتمحور الدرس اخلامس حول كيفيَّة استخدام شخصيَّات أخرى
 غضبها.

 35دليل الطالب ص.   دقائق) 4-2(   مقدِّمة عن درس اليوم  .7

ثنا عن كيفيَّة هدم قوَّة الغ  ضب التدمرييَّة يف حياتنا. يف احلصَّتني السابقتني حتدَّ
ورأينا كيف أّن حقوقنا الشخصيَّة تغّذي غضبنا. بينما تناقش قصص الكتاب املقدس املتعلِّقة 
ابلغضب يف حصَّة اليوم واحلصَّة التالية، عليك أن تربط بني النقاط الرئيسيَّة املتعلِّقة ابلغضب 

 واحلقوق الشخصيَّة اليت متَّ تناوهلا يف احلصص السابقة.

كما جاء يف احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة، هو إلقاء نظرة على ما اهلدف يف حصَّة اليوم، و 
يقوله هللا عن الغضب. فحّق هللا املتعلِّق ابلغضب هو التعليم األكثر موثوقيَّة الذي ميكن أن 

 جتده عن الغضب.

وردت ’’غيظ‘‘، و’’سخط‘‘، و’’غاضب‘‘، و’’غضب‘‘وأِشر إىل أن الكلمات اآلتية 
يف الكتاب املقدَّس، ابتداًء من سفر التكوين ووصوًال إىل سفر الرؤ�. حنن  مرَّة 600أكثر من 

هذه الكلمات كلِّها يف الكتاب املقدس بل إىل إلقاء نظرة على ال نسعى اليوم إىل البحث عن 
 بعض اآل�ت اليت تعطينا أفكارًا مهمَّة عن الغضب وكيفيَّة استخدامه ابلطرق اليت ترضي هللا.
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 ’’عندما خلقك هللا منحك القدرة على اختبار مشاعر الغضب‘‘ ،1-لنقطة أاحتدَّث عن  .8
36-35دليل الطالب ص.  دقائق)  2-4(

ب منذ البداية أنَّ هللا خلقنا ومنحنا القدرة على اختبار مشاعر  جيب أن يرى الطالَّ
� يف سفر التكوين  . 31، 27: 1الغضب. �ِقش إبجياز ما يقوله هللا عن كيفيَّة خلقه إ�َّ

ووجد هللا أنَّ ما خلقه حسن. 

ب أن الشيطان مل يعطنا الغضب.  ومبا أن هللا منحنا مشاعر احرص على أن يفهم الطالَّ
الغضب عندما خلقنا، فال بّد أنّه أوجد طريقة لنستخدم هبا هذا الغضب أبسلوب غري تدمرييَّ 

بل بطريقة إجيابيَّة يف حياتنا. 

املشاكل والنزاعات لكي يدفعنا إىل استخدام غضبنا بطريقة لكن الشيطان سيستغلَّ 
ب أنَّنا عندما نتعرَّض للتجربة ومنيل إىل  توقعنا يف اخلطيَّة. واحرص على أن يفهم الطالَّ

استخدام غضبنا فهذا ال يعين تلقائيَّا أنَّنا ارتكبنا خطيَّة. لكن الشيطان سيحاول استخدام 
وهو سيستخدم غضبنا كسالح يعمل على تدمري حياتنا وحياة  غضبنا لكي يوقعنا يف اخلطيَّة.

 كّل َمن حييط بنا.

 ’’يوصينا الكتاب املقدَّس أبن نغضب بدون أن خنطئ‘‘، 2-النقطة أ حتدَّث عن  .9
36دليل الطالب ص.   دقائق) 2-4(

عن الغضب. لكنَّها حتذِّرك من ارتكاب اخلطيَّة  27-26: 4ال تنهيك رسالة أفسس 
 غضب. هذا هو التحّدي الذي سنتناوله يف هذا الدرس.عندما ت

 37دليل الطالب ص.  دقيقة) 20-10(   ’’يسوع والغضب‘‘، 3-أحتدَّث عن النقطة  .10
 ’’يسوع وغضبه‘‘واملشروع السادس من دليل الدراسة 

دام تتضمَّن حياة يسوع قصًصا كثرية وخمتلفة ميكن االستعانة هبا إلظهار كيفيَّة استخ
ب إبعداد تقرير يسوع غضبه . يتمثَّل أحد اخليارات اليت تتطلَّب حتضريًا مسبًقا بتكليف الطالَّ

ك عرب تكليف ملواقف خمتلفة بغضب. ميكن فعل ذلللصف حول كيفيَّة استجابة يسوع 
ب بدراسة   قصَّة حمدَّدة من حياة يسوع، استناًدا إىل املشروع السادس من دليل الدراسة.الطالَّ
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ب إىل جمموعتني صغريتني ميكنك أيًضا إجن از املشروع السادس داخل الصّف. اقسم الطالَّ
 قصَّة يف حياة يسوع.  أسئلة هذا املشروع استناًدا إىل كلّ واطلب منهم اإلجابة على 

دقائق، أطلب من كّل جمموعة أن تشارك أمام الصّف كلِّه النتائج  6-4بعد إعطائهم ما بني 
 ة استخدام يسوع غضبه يف هذا املوقف.اليت توصَّلت إليها حول كيفيَّ 

أسئلة حول كيفيَّة استخدام يسوع غضبه. مل تتّم اإلجابة على كّل سؤال بوضوح يف كّل 
 قصَّة، وابلتايل قد حيتاجون إىل مشاركة أفكارهم اخلاصَّة.

 ما الذي أاثر غضب يسوع يف هذا املوقف؟ .1

 كيف عربَّ يسوع عن غضبه؟ .2

 ما الذي فعله يسوع بغضبه؟ .3

 كيف جاء رّد فعل الناس على غضبه؟ .4

س اليت ميكنك تعلُّمها من يسوع حول كيفيَّة استخدام الغضب يف و ما هي الدر  .5
 حياتك؟

 أسئلة من املشروع السادس من دليل الدراسة

يف ما يلي بعض قصص الكتاب املقدس اليت ميكنك االستعانة هبا يف هذا اجلزء من 
الدرس. أو استِعن أبمثلة أخرى تشعر أب�ا أكثر إفادة هنا. األمثلة الواردة أد�ه مقتبسة من 

املشروع السادس من دليل الدراسة. 

 (يسوع يشفي رجًال يده �بسة)  6-1: 3مرقس  .1

غضب يسوع عندما حاولوا  -يبارك األطفال الصغار(يسوع  16-10: 10مرقس  .2
 إبعاد األطفال عنه)

) 38و 33(الفصل بكامله، لكن ركِّز على اآليتني  11يوحنا  .3
 (غضب يسوع عندما علم مبوت لعازر)

ر اهليكل) 22-12: 2أو يوحنا  17-12: 21مىت  .4  (يسوع يطهِّ
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تبنيِّ كيف أن رّد  6-1: 3س مرق -من دليل الطالب 37الصفحة القصَّة الواردة يف  إنَّ 
فعل رجال الدين يف اجملمع أاثر غضب يسوع. 

 .6-1: 3يف ما يلي منوذج تطبيقي استناًدا إىل ما جاء يف مرقس 

 ما الذي أاثر غضب يسوع يف هذا املوقف؟ .1

ًدا: ’’سكتوا‘‘ إذا اكتفوا ابلقول ملاذا غضب يسوع من هؤالء ‘‘، اسأهلم جمدَّ
 ’’الرجال؟ ما الذي كان جيري يف حياهتم فأاثر غضب يسوع؟

 كيف عربَّ يسوع عن غضبه؟ .2

ب ما إذا كان يعرفون ما تنطوي عليه نظرة َضبَنَظَر َحْوَلُه إِلَْيِهْم ِبغَ  • . اسأل الطالَّ
 الغضب. 

دما غضب. فهو مل يشتم هؤالء الرجال بسبب أوِضح أنَّ يسوع مل خيطئ عن •
 ه وضبط نفسه.مل خيرج غضبه عن السيطرة لكنَّه حتكَّم فيغالظة قلوهبم. 

 ما الذي فعله يسوع بغضبه؟ .3

شفى الرجل صاحب اليد اليابسة. إًذا، استخدم يسوع غضبه بطريقة إجيابيَّة 
 وليس بطريقة مدمِّرة.

 ه؟كيف جاء رّد فعل الناس على غضب .4

 خرج رجال الدين من االجتماع وراحوا خيطِّطون لقتل يسوع. •

 بقي التالميذ مع يسوع طوال االجتماع. •

 تبع مجع كثري يسوع ليسمعوا ما يريد قوله هلم. •

 ما هي الدروس اليت ميكنك تعلُّمها من يسوع حول كيفيَّة استخدام الغضب يف حياتك؟ .5

 إجابة شخصيَّة•
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ب أّن يسوع مل يغضب نتيجة انتهاك الناس حقوقه الشخصيَّة.  ر للطالَّ  فسِّ
رة  بدًال من ذلك، تبنيِّ هذه القصص كيف ميكن لإلنسان أن يستخدم غضبه بطريقة غري مدمِّ

 بل بطريقة تساعد على حتقيق رغبة قلب هللا يف هذا املوقف.

ب على البحث عن مواقف أخرى استخدم فيها ع الطالَّ يسوع غضبه بطريقة مل تقده  شجِّ
ص هذا اجلزء من الدرس، أوِضح أنَّ  يسوع مل يسمح لغضبه  إىل ارتكاب اخلطيَّة. بينما تلخِّ

 ابلتحكُّم فيه وجبرِّه إىل طرق اهلالك. 

 دقائق) 7-3(  ’’الغضب يف الكتاب املقدَّس‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة �ِقش  .11

ميكنك ختصيص وقت ملناقشة املقاطع اعتماًدا على الوقت املتبّقي من حصَّة اليوم، 
 ’’.الغضب يف الكتاب املقدَّس‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة الكتابيَّة املختلفة الواردة يف 

مل  وإذا مل يكن لديك وقت كاٍف للتطرُّق إىل األسئلة كافة، اخَرت تلك اليت تتناول املواضيع اليت
 تناقشها يف الصّف اليوم.

دقائق)  10-0(   نشاط اختياري إذا كان لديك وقت كاٍف  .12

ب إىل القيام بنشاط إضاّيف  يقتضي إذا كان لديك وقت كاٍف، ميكنك أن تدعو الطالَّ
مناقشة  ستتمّ أن يلقوا نظرة على مقاطع أخرى تتناول موضوع الغضب يف الكتاب املقدَّس. 

ة املقبلة، لكن من شأن مقاطع كتابيَّة كثرية أخرى أن تساعد� على فهم البعض منها يف احلصَّ 
 منظور هللا للغضب. 

 ميكنك أيًضا دراسة بعض اآل�ت اليت تتناول موضوع الغضب يف سفر األمثال. 
ميكنك العثور عليها بسهولة عرب االستعانة بفهرس الكتاب املقدَّس أو ز�رة أي موقع إلكرتوين 

دس يتيح لك إمكانيَّة البحث عن الكلمة اليت تريدها سواء كان يف ترمجة واحدة للكتاب املق
لة للحصول على هذه للكتاب املقدس أو يف ترمجات عدَّة يف الوقت نفسه. هذه طريقة سه

 .املعلومات بسرعة

ب بدراسة عدد من اآل�تم الصّف إىل جمموعات صغرية يتقسوميكنك   وتكليف الطالَّ
 ة على احلقائق الرئيسيَّة املتعلِّقة ابلغضب اليت اكتشفوها يف هذه اآل�ت.وإطالع اجملموع
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 ’’ما الذي يُغضب هللا؟‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .13
43-42دليل الطالب، ص.  ) دقائق 3-5(

 2: 4سفر يو�ن جاء يف استهّل هذا اجلزء من الدرس مبناقشة ما 
 (ترمجة مسيث وفاندايك)

 أَنََّك ِإَلٌه رَُأوٌف َورَِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب وََكِثُري الرَّْمحَِة َوَ�ِدٌم َعَلى الشَّرِّ.َألّينِ َعِلْمُت 

  مشكلة غضب. احرص على أن يروا قلب هللا وأن يدركوا أنَّه ليس لدى هللا

ن لتبنيِّ أنَّ هللا يغضب منَّا عندما نبتعد ع 10: 3مثَّ استِعن مبا جاء يف رسالة العربانيني 
مساعدته النابعة من قلب مليء ابحملبَّة. 

. يتضمَّن الكتاب املقدَّس آ�ت كثرية تتحدَّث عن حتذير متعلِّق هبذا اجلزء من الدرس
ب أسئلة معقَّدة بشأن هللا وغضبه. ال ختَش أن تقرأ هذه  غضب هللا. قد يطرح بعض الطالَّ

ب  إنَّك لست هنا لتجيب على كل اآل�ت، لكن يف الوقت نفسه ال ختَش أن تقول للطالَّ
عهم على مناقشتها معك ب ب  عد انتهاء احلصَّة بدًال من إيقاعتلك األسئلة. شجِّ بعض الطالَّ

 .يف حرية اجلدد

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .14

ب على إلقاء  ع الطالَّ ارجع إىل احلقيقة الكتابية الرئيسية واآلية الرئيسية لدرس اليوم وشجِّ
 ق اليت يستخدمون هبا غضبهم.حياهتم وعلى الطر  نظرة فاحصة على

ه عن كيفيَّة  حثَّهم على دراسة الكتاب املقدَّس، وخصوًصا حياة يسوع، لريوا ما تعلِّمنا إ�َّ
 استخدام الغضب ابلطريقة اليت ترضي هللا.

خالل فقرة التطبيق الشخصّي يف حصَّة اليوم، حثَّهم على أن يكونوا صادقني مع أنفسهم 
درًسا تعلَّموه من حياة يسوع بشأن حتديد مكانة الغضب يف حياهتم. واطلب منهم أن خيتاروا 

 لكي يطبِّقوه يف حياهتم هذا األسبوع.
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 فروض .15

ب الختبار قصري حول رسالة يعقوب  .أ  .20-19: 1يف آخر احلصَّة، أخِضع الطالَّ

 ’’.الكتاب املقدَّسالغضب يف ‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ب

 ’’.يسوع وغضبه‘‘املشروع السادس من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ت

ب معاودة قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب للتحضري للحصَّة  .ث اطلب من الطالَّ
 املقبلة، لنرى كيفية استخدام شخصيَّات أخرى من الكتاب املقدس غضبها.

 تقييم الدرس .16

 تحسني هذا الدرس. أفكارك ل اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس اخلامس
 كيف استخدم أشخاص يف الكتاب املقدَّس غضبهم

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

الكتاب املقدَّس مليء أبمثلة إجيابيَّة وسلبيَّة حول الطرق اليت ميكن أن نستخدم هبا 
 يف حياتنا.الغضب 

 اآلية الرئيسية .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  11: 10كورنثوس   1

ْنَذارَِ� َحنُْن الَِّذيَن انـْتَـَهتْ  ُهْم ِمثَاالً وَُكِتَبْت ِإلِ يُعَها َأَصابـَتـْ َنا َأَواِخُر  فـََهِذِه األُُموُر مجَِ إِلَيـْ
 الدُُّهوِر.

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروعيتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن االستعانة 
 ’’.أشخاص غضبوا يف الكتاب املقدَّس‘‘السابع من دليل الدراسة 

 دقائق) 3-2(   نشاط حتضري للدرس  .4

تنطبق عليها إحدى طرق استخدام أشخاص من ميكنك اقتباس قصَّة من األخبار الراهنة 
على مدى آالف السنوات املاضية الناس مل يتغريوا كثريًا الكتاب املقدَّس غضبهم، مشريًا إىل أن 

رة اليوم، هكذا كانت يف ما يتعلَّق مبوضوع الغضب.  ومثلما يتّم استخدام الغضب بطرق مدمِّ
 منذ آالف السنوات. احلال 
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 دقائق) 3-2(   فصلني األول والثاين مراجعة سريعة لل .5

 بشكل سريع جدًّا. الفصل األوَّلراِجع النقاط الرئيسيَّة الثالث يف 

 توجد طرق كثرية وخمتلفة لالستجابة للغضب. •

 هل يتحكَّم الغضب يف حياتك؟ •

 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب. •

ثنا عن املوضوع اآليت: ، الفصل الثاينيف  كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف ‘‘حتدَّ
 ’’حيايت؟

واقرأ التعريف ’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘استِعن ابمللصق الذي ُكتب عليه تعريف  •
ًدا. مثَّ استِعن برسم األعشاب الضارَّة ذات اجلذور الطويلة والعميقة وأوِضح  جمدَّ

 ا.حقوقنا الشخصيَّة تغّذي غضبن أنَّ 

 واخلطوة الرئيسيَّة اليت جيب أن نقوم هبا هي تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل. •

 دقائق) 4-2(   مقدِّمة عن درس اليوم  .6

يف احلصَّة السابقة، رأينا كيف استخدم يسوع غضبه. ويف حصَّة اليوم، بينما تناقشون 
ملتعلِّقة ابلغضب قصص الكتاب املقدَّس حول الغضب، عليك أن تربط بني النقاط الرئيسيَّة ا

 واحلقوق الشخصيَّة اليت حتدَّثنا عنها يف  الدرسني الثاين والثالث.

 كيف استخدم أشخاص يف الكتاب املقدَّس غضبهم؟مقدِّمة عن النقطة ب:   .7
37دليل الطالب ص.   دقائق) 2-3(

دَّس كتاب املقأوِضح أنَّنا سنخصِّص حصَّة اليوم مبعظمها للتأمُّل يف حياة أشخاص يف ال
م استخدموا غضبهم، سواء كان بطرق إجيابيَّة أو بطرق دفعتهم إىل ارتكاب  فنكتشف كيف أ�َّ

عهم على التأمُّل يف حياهتم اخلاصَّة بينما يدرسون حياة هؤالء األشخاص  اخلطيَّة. شجِّ
 ام الغضب.املختلفني يف الكتاب املقدَّس الذين يشكِّلون أمثلة إجيابيَّة وسلبيَّة عن كيفيَّة استخد
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 مالحظة للمعلِّم:

ب لعب دور رئيسي يف تقدمي قصص الكتاب  يف حصَّة ميكنك أن تطلب من الطالَّ
 اليوم. فكِّر يف اخليارين اآلتيني:

كلِّف كّل طالب يف الصّف بدراسة حياة شخصيَّة خمتلفة يف الكتاب   اخليار األوَّل:
أشخاص غضبوا يف ‘‘مسبًقا. ميكنك االستعانة ابملشروع السابع من دليل الدراسة،  -املقدَّس

مث ادُع كلَّ طالب إىل تقدمي عرض موجز أمام الصف لتأدية هذه الفروض.  ’’الكتاب املقدِّس
عن واحدة من تلك الشخصيَّات الثالث مستعيًنا ابألسئلة الواردة يف املشروع السابع، وتفسري 

 علِّقة ابلغضب اليت ميكننا استخالصها من حياة تلك الشخصيَّة الكتابيَّة.الدروس املت

جمموعة بدراسة حياة  اقسم الصف إىل جمموعات صغرية وكّلف كلّ  اخليار الثاين:
ميكنهم مجع أفكارهم املتعلِّقة ابألجوبة على شخصيَّة خمتلفة من شخصيَّات الكتاب املقدَّس. 

ل الدراسة ومن مثَّ تقدميها أمام الصف. كما وميكنك أن تطلب أسئلة املشروع السابع من دلي
 منهم متثيل القصَّة.

بينما تستكشف حياة كل شخصيَّة من شخصيَّات الكتاب املقدَّس، احرص على الرتكيز 
 على مسألتني أساسيَّتني:

ب إىل حتديد احلق الشخصّي املرتبط هبذا املوقف. .1  أدُع الطالَّ

الشخصيَّة املعنيَّة يف الكتاب املقدس على املوقف الذي أوِضح كيفيَّة استجابة  .2
أاثر غضبها وأوِضح ما إذا كان هللا يريد منها استخدام هذه الطريقة للتعبري عن 

 غضبها، أو ما إذا كان هللا يريد منَّا االقتداء هبا للتعبري عن غضبنا.

ثاين والرابع. دليل الطالب جسرًا يربط بني الفصلني ال يشكِّل الفصل الثالث من
ر للغضب يف كلِّ قصَّة كتابيَّة تناقشو�ا.  أربط بني مسألة احلقوق الشخصيَّة واالستخدام املدمِّ

لالستجابة لغضبنا مرتبطة ابملواضيع اليت �قشناها يف وأِشر أيًضا إىل أنَّنا نريد تعلُّم طرق جديدة 
 .9-6الدروس 

التحدُّث عنها يف هذه احلصَّة.  حدِّد شخصيَّات الكتاب املقدَّس اليت تريد
 كما وميكنك التحدُّث عن شخصيَّات مل يرد ذكرها هنا.
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 38دليل الطالب ص.   دقائق) 10-5(    قايني 1-النقطة بحتدَّث عن  .8

، أوِضح أن هذه القصَّة هي إحدى لدى مناقشة حياة قايني وكيفيَّة استخدامه غضبه
إًذا، منذ بداية حياة اإلنسان على األرض، كان الغضب . القصص األوىل يف الكتاب املقدَّس

 مشكلة.

نقاط عدَّة تبنيِّ كيفيَّة تعاطي هللا مع قايني وردود  من دليل الطالب 38الصفحة تتضمَّن 
فعله. ميكنك مراجعة هذه القائمة لتبنيِّ كيف أنَّه ميكن للغضب اخلارج عن السيطرة أن جيلب 

 األشخاص احمليطني بنا.الدمار إىل حياتنا وإىل حياة 

 وكان هللا واضًحا يف تعامله مع قايني.

 حاول هللا أن يدفع قايني إىل اكتشاف سبب غضبه. .1
 قال هللا لقايني إنَّه سيقبله إذا فعل الصواب. .2
 مثَّ حذَّر هللا قايني من العواقب اليت سترتتَّب عليه إذا رفض فعل الصواب. .3
 َوالَْيَك اْشِتَياقـَُها. ِعْنَد اْلَباِب َخِطيٌَّة رَاِبَضةٌ  .4
 قال هللا لقايني إنَّه جيب عليه أن يسود عليها وُخيضعها. .5

 38دليل الطالب، ص 

ر كيف أن هللا أوضح له   أنَّه إذا مل يتحكَّم يف غضبه، بينما تناقش قصَّة قايني، فسِّ
ة أن هللا فهو بذلك يفتح الباب للشيطان ليجعله ينحدر على طريق اخلطيَّة. تبنيِّ هذه القصَّ 

يرى أنَّ ابستطاعتنا أن نتحكَّم يف غضبنا. وقال هللا لقايني إنَّه من الضرورّي أن يتحكَّم يف 
 غضبه وإال فسيواجه مشاكل كثرية.

ب إىل حتديد  نتائج غضب قايني، ومتثَّلت بقتله أخاه. وحتدَّث عن عواقب أدُع الطالَّ
. ارجع إىل النقطة الواردة يف الدرس األوَّل الغضب اخلارج عن السيطرة اليت تدوم مدى احلياة

 اليت تفيد أبنَّ الغضب يريد أن يتحكَّم يف حياتك. وهذا ما جرى لقايني.

ًكا به والذي أودى به إىل  واحرص على حتديد احلّق الشخصّي الذي كان قايني متمسِّ
اهلالك. 
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 39دليل الطالب ص.  دقائق)  10-5(    ، يوسف2-النقطة بحتدَّث عن  .9

إذا كان طالب واحد أو أكثر يعرض هذه القصَّة أمام الصف، ميكنك إعطاؤه نسخة عن 
 من دليل املعلِّم لكي يستعني هبا يف التحضري. املعلومات الواردة يف هذا اجلزء

ا تشكِّل أحد أعظم األمثلة يف الكتاب املقدَّس عن  بينما تناقش حياة يوسف، أوِضح أ�َّ
لكنَّه مل يسمح أبن يتحوَّل غضبه إىل قوَّة تدمرييَّة يف حياته. رجل واجه مشاكل ضخمة، 

وابلتايل تشكِّل حياة يوسف قدوة تبنيِّ كيف ميكنك احلفاظ على عالقتك ابهلل بدون السماح 
 للغضب ابلتحكَّم يف حياتك ابلرغم من تعرُّضك ألمور سلبيَّة يف حياتك.

 هذا املوضوع، راِجع دليل الطالب. إذا أردت احلصول على املزيد من املعلومات حول

ب قراءة هذه القصَّة يف   أعِط حملة وجيزة عن هذه القصَّة، مثَّ اطلب من أحد الطالَّ
استِعن هبذا املقطع . 20وصوًال إىل العدد  14من سفر التكوين ابتداًء من العدد  37الفصل 

ًجا من امرأتني، وهو مل حيّب إال لتبنيِّ أن يوسف حتدَّر من عائلة مفكَّكة. فلقد كان أابه متزوِّ 
 واحدة منهما. وكان يوسف االبن احلادي عشر ألبيه لكنَّه كان املفضَّل لديه.

ب كيف خطَّط اإلخوة للتنفيس عن غضبهم؟ أرادوا قتله.   اسأل الطالَّ

ابعوه كعبد.  -26: 37لكن ما الذي قرَّروا فعله بدًال من ذلك؟ تكوين 

لتأمُّل يف هذه القصَّة من وجهة نظر يوسف. واسأهلم ماذا واآلن، أطلب من الصف ا
ا كانوا مكانه.  كانوا ليشعروا لو أ�َّ

مته  بعد أن يشاركوا أجوبتهم، أخربهم إبجياز اجلزء املتبقي من القصَّة. متَّ  بيعه كعبد مثَّ اهتَّ
زوجة فوطيفار ابغتصاهبا فانتهى به األمر يف السجن لسنوات عدَّة. 

ب كيف اسأل الط م كانوا مكان يوسف يف السجن.   الَّ كانوا ليشعروا لو أ�َّ

مثَّ أوضح أنَّه بعد مرور بضع سنوات، عال شأن يوسف فأصبح الرجل الثاين يف مصر 
سنوات عدَّة، جاء إخوته ليشرتوا القمح. بعد فرعون. وبعد 

م كانوا مكان يوسف. ب كيف كان رّد فعلهم ليكون لو أ�َّ  اسأل الطالَّ

5



 دليل املعلِّم 54

من سفر التكوين حيث توّيف األب وجاء  50مثَّ سرِّع أحداث القصَّة وصوًال إىل الفصل 
م خيشوناإلخوة إىل يوسف  أن ينتقم منهم بسبب معاملتهم السيِّئة له قبل سنوات  وأخربوه أ�َّ

 عدَّة.

ب قراءة ما جاء يف سفر التكوين  ، الوارد يف 21-19: 50اطلب من أحد الطالَّ
 .ن دليل الطالبم 39الصفحة 

مثَّ �قش كيف أّن يوسف اختار رّد فعل خمتلف عن الغضب. وحتّدث عن طريقة تفكريه 
 يف ماضيهم.

رة. تشكّ   ل هذه القصَّة مثًال رائًعا على االمتناع عن استخدام الغضب بطريقة مدمِّ
 بدًال من ذلك، سامح يوسف إخوته وعاملهم بلطف. أوِضح أنَّك ستناقش هذا املوضوع يف
احلصَّة املقبلة. ما هي الطرق اجلديدة اليت ميكن أن نستجيب هبا للمواقف اليت جتعلنا نطلق 

 العنان لغضبنا بسهولة؟

41-39دليل الطالب ص.  دقائق)  10-5(    ، موسى3-النقطة بحتدَّث عن  .10

بينما تناقشون حياة موسى، والشخصيَّتني التاليتني، أوِضح أن موسى اختري من هللا وأنَّه 
يف بعض األحيان، كان قائًدا عظيًما، لكن ابلرغم من ذلك كانت لديه مشكلة غضب. 

 من سفر األمثال،  20يتطابق مع غضب هللا. لكن يف الفصل غضبه  يبدو أن كان
 يف درب اخلطيَّة ويعصى وصا� هللا.لتحكُّم فيه وجبعله يسري موسى مسح لغضبه اب نقرأ أنَّ 

مل ُيسمح له ابلدخول إىل األرض اجلديد اليت وعده  -حتدَّث عن عواقب انفعاله بغضب
 هللا هبا. أوِضح أن هللا ال يتجاهل اخلطيَّة.

 41دليل الطالب ص.  دقائق)  10-5(    ، داود4-لنقطة باحتدَّث عن  .11

لتبنيِّ كيف أن داود مسح إلهانة إباثرة  25الواردة يف سفر صموئيل األول استعن ابلقصَّة 
غضبه لدرجة أنَّه خطَّط لقتل الشخص الذي أهانه فضًال عن الرجال الذين كانوا يعملون 
حلساب �ابل. أوِضح أن االنتقام يوقعنا يف مشاكل كبرية، لذا يدعو� هللا إىل االمتناع عن 

 مر له.االنتقام وإىل ترك األ

ًكا به فأّدى إىل احتدام غضبه؟  ما هو احلّق الشخصي الذي كان داود متمسِّ
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42-41دليل الطالب ص.  دقائق)  10-5(    ، يو�ن5-النقطة بحتدَّث عن  .12

بطريقة مقتدرة،  بينما تناقش هذه القصَّة، أوِضح أنَّه على الرغم من استخدام هللا يو�ن
ظّل هذا األخري يعاين من مشكلة غضب. استِعن هبذه القصَّة لتسلِّط الضوء على التحد�ت 

اليت نواجهها لنتعلَّم كيفيَّة استخدام غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا. 

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .13

ب على ارجع  إىل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة وإىل اآلية الرئيسيَّة لدرس اليوم لتحّث الطالَّ
إلقاء نظرة صادقة وفاحصة على حياهتم وعلى  كيفيَّة استخدامهم غضبهم. 

ه عن كيفيَّة استخدام غضبنا  حثَّهم على دراسة الكتاب املقدَّس لريوا ما يعلِّمنا إ�َّ
 .ابلطريقة اليت ترضي هللا

ويف فقرة التطبيق الشخصّي حلصَّة اليوم، أطلب منهم أن يكونوا صادقني مع أنفسهم 
يَّات تلك الشخص نلتحديد مكانة الغضب يف حياهتم. واطلب منهم اختيار درس تعلَّموه م

 حياهتم هذا األسبوع. الكتابيَّة لكي يطبِّقوه يف

 فروض .14

ب قراءة الفصل الرابع من دليل  .أ  الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة.أطلب من الطالَّ

أشخاص غضبوا يف الكتاب ‘‘املشروع السابع من دليل الدراسة َضع عالمات على  .ب
 ’’.املقدَّس

مرتبط ابملواضيع اليت  ’’تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘املشروع الثامن من دليل الدراسة  .ت
ب على البدء اب ع الطالَّ لعمل على هذا املشروع سنتحّدث عنها يف احلصَّة املقبلة. شجِّ

 بعد قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب.
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 تقييم الدرس .15

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس السادس
 حنو النمو اجلديداخلطوات األوىل 

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

جيب أن أتعلَّم طرق استجابة جديدة لكي أستعني هبا يف املواقف اليت تُنتَهك فيها 
 اضية.حقوقي الشخصيَّة امل

 اآلية الرئيسيَّة .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  19: 1يعقوب 

ِإْنَساٍن ُمْسرِعاً ِيف اِالْسِتَماِع، ُمْبِطئاً ِيف التََّكلُِّم، ُمْبِطئاً ِيف ِإذاً َ� ِإْخَوِيت اَألِحبَّاَء، لَِيُكْن ُكلُّ 
 .اْلَغَضبِ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. ميكن أيًضا االستعانة  يتناسب الفصل
 ابملشروعني الرابع والثامن من دليل الدراسة يف هذا الدرس.

 ’’.االمتحان األوَّل بدون حقوقي الشخصيَّة‘‘ املشروع الرابع،

 ’’.تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘املشروع الثامن، 

 دقائق) 10-5(   نشاط  حتضري للدرس  .4

نا عنها يف ثحصَّة اليوم مبراجعة املواضيع الرئيسيَّة املرتبطة ابحلقوق الشخصيَّة اليت حتدَّ  ابدأ
 احلصَّة السابقة.

 يف حياتك كلِّها.يريد الغضب التحكُّم  .1

 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب. .2
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لتبنيِّ أنَّ اجلذور الرئيسيَّة متثِّل حقوقنا ميكنك أن تستعني برسم األعشاب الضارة  .3
 الشخصيَّة موضًحا الدور الرئيسي الذي تلعبه حقوقنا الشخصيَّة يف تغذية غضبنا.

ب إعطاء أمثلة  .4 ق الشخصيَّة الغضب يف حول كيفيَّة تغذية احلقو اطلب من الطالَّ
 حياهتم.

كيف أهدم ‘‘خلِّص هذه املراجعة عرب الرجوع إىل الفصل الثاين من دليل الطالب،  .5
قوَّة  -الكلمات الرئيسيةسلِّط الضوء على  ’’قوَّة الغضب التدمريية يف حيايت؟

 اليت تتحدَّث عن األضرار اليت تسبَّب هبا الغضب يف ماضينا،  -تدمرييَّة
 مكانه أن يفسد مستقبلنا إذا مسحنا له بذلك.وال يزال إب

استخدام غضبنا ابلطريقة اليت  ك ستبدأ مناقشة اليوم ابحلديث عن طرقأوِضح أنَّ  .6
ترضي هللا. سنخصِّص حصَّة اليوم واحلصص الثالث املقبلة للمواضيع اليت ّمت تناوهلا 

 يف الفصل الرابع من دليل الطالب.

45-44دليل الطالب ص.  دقائق)  3-2(   مقدِّمة عن درس اليوم  .5

دراسة كيفيَّة استخدام غضبهم ت اليت يواجهها الطّالب اليوم بأحد التحد�يتمثَّل 
، لكن نرجو أن تناول املوضوع يف يوم واحد أو أسبوع واحدابلطريقة اليت ترضي هللا. ولن يتّم 

نتمكَّن من تقدمي حملة عامة عن الفرص املتاحة أمامهم إذا ركَّزوا على خدمة يسوع يف هذه 
 الناحية من حياهتم. 

ب أّن هذا الدرس ال يهدف إىل تشجيعهم على الغضب، بل العكس  أوِضح للطالَّ
ي اإلدمان على صحيح يف ما يتعلَّق مبعظم املواقف اليت يواجهو�ا. ميكن االستعانة مبثلَ 

املخدِّرات واضطراابت األكل يف هذا الدرس. عندما تعلِّم أحدهم أن يتبع يسوع، ميكنك أن 
ًدا.  تدعوه لالمتناع متاًما عن تعاطي املخدِّرات جمدَّ

لكن إذا كانت املشكلة اليت تسيطر على حياهتم تتعلَّق ابلطعام، مثل فقدان الشهيَّة 
)anorexia أو الشره املَرضي ()bulimia وغري ذلك، فاحلّل ال يكمن يف التوقُّف عن (

 تناول الطعام بل يف تعلُّم األكل ابلطرق اليت ترضي هللا وتكرمه. وابلتايل فإنَّ 
 هو املبدأ الذي جيب علينا تطبيقه يف ما يتعلَّق ابلطعام.’’ االستخدام املسؤول‘‘
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ظر هللا ابلتخلُّص متاًما من هذا ويف ما يتعلَّق ابلغضب، ال يتمثَّل اهلدف األمسى يف ن
ا هو يدعو� إىل اعتماد مبدأ الشعور،  يف هذا اجملال أيًضا. ’’ االستعمال املسؤول‘‘وإمنَّ

ب،  وسيكون تعلُّم استخدام غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا حتدًِّ� كبريًا ابلنسبة إىل معظم الطالَّ
ا النسبة إىل املعّلم أيًضا.  ورمبَّ

استعّد ملواجهة املشاكل عندما تقرِّر أن تسلِّم حقوقك ‘‘النقطة أ. حتدَّث عن  .6
47-45دليل الطالب ص.  دقائق)  10-5(    ’’الشخصيَّة هلل

بينما تناقش املشاكل اخلمس املختلفة اليت ّمت عرضها يف هذا اجلزء من الدرس، 
ل إىل مشكلة كبرية احرص على إبقاء احلديث عنها وجيزًا. ميكن لكّل واحدة منها أن تتحوَّ 

ب. اهلدف من   هو حتذيرهم ممَّا ينتظرهم يف املستقبل. التأمُّل يف هذه املشاكلابلنسبة إىل الطالَّ

 انتِصر يف معركتك ضّد اخلوف. .1
 ال تدن نفسك يف كلِّ مرَّة يالقيك الفشل. .2
 ستظّل تشعر ابلغضب. .3
 ستالحظ األشخاص الذين لديهم مشكلة غضب .4
 روحيًّا مبالًغا به على غضبكال تضِف طابًعا  .5

47-45دليل الطالب ص. 

 قد ترغب يف ختصيص وقت طويل هلذا اجلزء من الدرس، لكن األجزاء املتبقية منه أهّم.
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 النقطة ب. اخلطوات األوىل حنو النمو اجلديدمقدِّمة عن  .7
58-48دليل الطالب ص.   دقيقة) 1-2(

ميكن لكّل خطوة من هذه اخلطوات  هأِشر إىل أنَّ عندما تبدأ بتعليم هذا اجلزء من الدرس، 
 التسع أن تكون مهمَّة يف مسرية تعلُّمهم كيفيَّة استخدام غضبهم بطريقة مسؤولة يف حياهتم.

يف احلصَّة  9-6اليوم، على أن تتناول النقاط  5-1أوِضح أنَّك ستكتفي بتناول النقاط 
ب للخطو  ات التسع والبدء بتطبيقها يف حياهتم أبسرع ما املقبلة. شدِّد على ضرورة إدراك الطالَّ

 ميكن.

 ، امأل ذهنك حبّق هللا املتعلِّق ابلغضب1-النقطة بحتدَّث عن  .8
49-48دليل الطالب ص.   دقائق) 3-5(

ب على بدء دراسة مفصَّلة للكتاب املقدَّس حول ما يقوله هللا عن الغضب.  شجَّع الطالَّ
نوا أكثر استعداًدا للتعامل مع التحد�ت اليت حول هذا األمر، كا�م حبّق هللا كّلما مألوا أذها

 سيواجهو�ا يف األ�م املقبلة.

هي جمَّرد جزء من اآل�ت اليت  من دليل الطالب 49و 48الصفحتني اآل�ت الواردة يف 
عهم على حفظ تلك اليت   تنطبق أكثر على حياهتم.تتحدَّث عن الغضب. شجِّ

ب على ال ع الطالَّ  بحث عن طرق حمدَّدة لتطبيق هذه اآل�ت يف حياهتم.شجِّ

عهم على البحث عن معتقدات خاطئة اعتمدوها يف ما يتعلَّق ابلغضب،  وعلى شجِّ
استخدام الكتاب املقدَّس كمصدر جديد للحق املتعلِّق ابلغضب وكيفيَّة التعبري عنه يف حياهتم 

 ابلطرق اليت ترضي هللا.

 التزم يوميًّا بتسليم حقوقك الشخصيَّة هلل ،2-النقطة بحتدَّث عن  .9
50-49دليل الطالب ص.  دقائق)  3-5(

األمر املهّم الذي جيب عليهم فهمه هو أّن ميكن التحدُّث عن هذه النقطة بشكل سريع. 
م ما  تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل عبارة عن عمليَّة تدرجييَّة وليس حداًث آنيًّا. وقد يكتشفون أ�َّ

 . كثريةأحيا�ً غضبون زالوا ي
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أهّم ما يف األمر هو أّال يستسلموا وأن يلجأوا دائًما إىل هللا لكي يسلِّموه حقوقهم 
الشخصيَّة ومن مثَّ ينتقلون إىل تطبيق اخلطوات األخرى الواردة يف هذا الفصل من دليل 

 الطالب.

 ’’اليومقرِّر أالَّ تسمح للغضب ابلتحكُّم فيك بعد ‘‘، 3-النقطة بحتدَّث عن  .10
51-50دليل الطالب ص.   )دقائق 1-3(

طة دعوة إىل اّختاذ قرار بعدم ميكنك التحدُّث عن هذه النقطة بشكل سريع. وهي ببسا
فعًال هو أن يتحمَّلوا مسؤوليَّة غضبهم شخصيًّا  بهم ابلتحكُّم فيهم. ما يعنيه هذاح لغضالسما 

وأالَّ يلوموا أحًدا على إاثرة غضبهم. 

ذ لك هدفًا أبن تصبح مبطًئا يف الغضب‘‘، 4-النقطة بحتدَّث عن  .11  ’’اختَّ
54-51دليل الطالب ص.   دقائق) 5-10(

جيب ختصيص وقت إضايف يف هذه احلصَّة هلذه النقطة وللنقاط اآلتية مقارنًة ابخلطوات 
 على أساس ما جاء يف رسالة األخرى الواردة يف هذا الدرس. ابِن هذه املناقشة 

 احلديث إىل ثالثة أجزاء كما جاء يف النّص الكتاّيب.، واقسم 20-19: 1يعقوب 

جيب على اجلميع أن يكونوا مسرعني يف ‘‘لنقطة الفرعيَّة أ، الدى التحدُّث عن 
، احرص على مناقشة كيفيَّة تطبيق ذلك يف حياهتم. يوضح دليل الطالب أّن ’’االستماع

ا جيب النص ال يشري ببساطة إىل ضرورة اال ستماع بدقَّة إىل الشخص الذي يثري غضبك، وإمنَّ
 على اإلنسان أن يكون مسرًعا يف االستماع إىل هللا يف هذه املواقف.

كيف تستمع إىل هللا؟ تتمثَّل إحدى طرق االستماع إىل هللا حبفظ آ�ت كتابيَّة متعلِّقة 
 ابملشكلة اليت تتّم مواجهتها.

عيتني األخريني يف دليل الطالب مع تقدمي اقرتاحات حمدَّدة ّمت التحدُّث عن النقطتني الفر 
م سيكتسبون أفكارًا أخرى حول كيفيَّة  حول كيفيَّة تطبيق هذه اآلية يف حياهتم. وأوِضح أ�َّ

اخلطوة اخلامسة ابتداء من  -مضمون هذه اآلية بينما تتحدَّثون عن اخلطوة التاليةتطبيق 
   من دليل الطالب. 54الصفحة 
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منِّ مهارات جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري ‘‘، 5-النقطة بث عن حتدَّ  .12
56-54دليل الطالب ص.   دقيقة) 25-15(    ’’غضبك يف املاضي

هذه اخلطوة هي إحدى أهّم اخلطوات التسع األوىل لتعلُّم كيفيَّة استخدام الغضب 
 ابلطريقة اليت ترضي هللا.

 جيب أن تتمحور احلصَّة بشكل أساسي حول هذا اجلزء من الدرس. 
 من احلصَّة التالية للدخول يف تفاصيل اخلطوة اخلامسة.كما وسنخصِّص جزًءا كبريًا 

، وليس إلجياد بديل الغضب جماالت حياتك كافةأمناط استجابة جديدة تعتمدها يف  .1
 فحسب.

ّن أفضل طريقة لتحقيق النجاح تتمثَّل ابلنظر إىل بينما تبدأ مبناقشة هذه النقطة، أوِضح أ
ا أكثر من جمرَّد بديل للغضب. فإذا اقتصر هدفهم على  أمناط االستجابة اجلديدة هذه على أ�َّ

السعي ببساطة إىل اتِّباع أمناط االستجابة اجلديدة عندما مييلون إىل إطالق العنان لغضبهم، 
 ن يؤدي إىل الفشل بدًال من النجاح.فهذا اهلدف بسيط جدًّا، ومن املرجح أ

ب على السعي إىل اعتماد أمناط استجابة جديدة طوال النهار، سواء كانوا  ع الطالَّ شجِّ
مييلون إىل إطالق العنان لغضبهم أو العكس. ميكنك مثًال أن هتدف إىل إظهار صرب لآلخرين 

جابة اجلديد هذا يف حياتك، طوال اليوم، ويف الظروف كافة. بينما تسعى إىل تنمية منط االست
 ميكنك تطبيقه يف أي وقت وليس فقط عندما متيل إىل إطالق العنان لغضبك.

حيتاجون إىل الكثري من أمناط االستجابة اجلديدة وليس إىل منط واحد أو اثنني  .2
 فحسب.

ال يقتصر األمر على أن يكتسبوا منط استجابة جديد واحد أو أكثر، بل ميكن أن يشمل 
لذي ميكن أن يثري غضبهم. وقد يتبنيَّ أنَّ ما اتيجيَّات خمتلفة عدَّة اعتماًدا على املوقف ااسرت 
ب هو   ثري غضبهم.ليس �فًعا لطالب آخر، اعتماًدا على العوامل اليت تمفيد جدًّا ألحد الطالَّ
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مينعك من رؤية طرق أخرى لالستجابة  هو عندما يتحكَّم الغضب يف حياتك، .3
 للظروف احلياتيَّة.

ب أنَّه عندما يتحكَّم الغضب يف حياهتم فهو مينعهم  من رؤية الطرق األخرى أوِضح للطالَّ
لالستجابة للمواقف اليت يواجهو�ا يف حياهتم اليوميَّة. وعندما يسلِّمون حقوقهم الشخصيَّة هلل 

 طرق جديدة لالستجابة.يدة، يساعدهم هللا على رؤية ويقّرِرون االستجابة بطريقة جد

طرق استجابة ‘‘من �حية ومجلة ’’ غضب‘‘واكتب كلمة  استِعن بلوح أو ملصق كبري 
عند الناحية األخرى. مثَّ حدِّد موقًفا استخدموا فيه غضبهم يف املاضي. ’’ جديدة

 واحبث معهم عن طرق خمتلفة لالستجابة بدون اللجوء إىل الغضب.

قائمة طرق االستجابة اجلديدة، استِعن ابلنقطة التالية ملساعدهتم على تقييم وبعد أن تعّد 
 أمناط االستجابة املختلفة.

 مخسة أنواع استجابة خمتلفة .4

ئات استجابة خمتلفة، قائمة تضم مخس ف من دليل الطالب 55-54الصفحة تتضمَّن 
استجابة. لكن ميكن أن تشمل كّل واحدة من هذه الفئات أنواع  وهي ليست أساليب

 استجابة خمتلفة.

 جيب أن تنّمي أسلوب عيش جديد يف ما يتعلَّق ابلغضب يف حياتك.
 استجاابت جديدة على صعيد األفكار .1
 استجاابت جديدة على صعيد املشاعر .2
 استجاابت جديدة على صعيد األعمال .3
 الكالماستجاابت جديدة على صعيد  .4
وليس نظرة الغضب اليت توحي لآلخر أبنَّك تقول له:  -نظرات جديدة .5

 ’’سوف أقتلك!‘‘
55-54دليل الطالب صفحة 
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الطالب الرجوع إىل قائمة االستجاابت اجلديدة اليت دوَّنتها على اللوح مع أطلب من 
 استناًدا إىل فئات نوع االستجابةاملثل الذي �قشته للتو. راِجع استجاابهتم واطلب منهم حتديد 

االستجابة اخلمس الواردة أعاله. هل هي استجابة على صعيد األفكار؟ املشاعر؟ األعمال؟ 
 الكالم؟

 فئة أو أكثر من فئاتكانوا مل يدرجوا بعد أن تقوم مبطابقة استجاابهتم، الحظ ما إذا  
األفكار، ا استجابة جديدة على صعيد و االستجابة اخلمس الواردة أعاله. إذا مل يدرج
 فكِّروا مًعا يف ما ميكن تدوينه يف هذه اخلانة.

، ميكنك ختصيص وقت ملراجعة بعض االستجاابت من دليل الطالب 55الصفحتني يف 
القيام برّد فعل غاضب. وميكنك الرجوع إىل القائمة اجلديدة اليت ميكن االستعانة هبا بدًال من 

 لتفعيل طريقة االستجابة اجلديدة.الالزمة ’’ األفكار اجلديدة‘‘أعاله لتحديد 

ما الذي جيب فعله  الصرب بدًال من الغضب. -لنأخذ الطريقة األوىل على سبيل املثال
لالستجابة بصرب؟ ما هي األفكار اليت تتماشى مع التعبري عن الصرب؟ ما هي املشاعر اليت 

 تتماشى مع الصرب؟ ما هي األعمال؟ الكلمات؟

 مناط استجابة جديدةلتنمية أ جيب املثابرة .5

ب على اإلدراك أنَّ كل منط من أمناط االستجابة اجلديدة هو عبارة عن  ساعد الطالَّ
م حيتاجون إىل  الكثري من املواظبة واملثابرة للثبات يف  مهارة جيب عليهم اكتساهبا. يعين هذا أ�َّ

مسريهتم حىتَّ إذا أخفقوا يف البداية. 

دليل الطالب تتضمَّن أمثلة قليلة على طرق االستجابة أوِضح أن القائمة الواردة يف 
 املزيد من األمثلة إىل القائمة.اجلديدة وأن إبمكا�م إضافة 

تنمية أمناط استجابة ‘‘دليل الدراسة املشروع الثامن من مع  تتناسب هذه النقطة 
ب قد أجنزوا هذا املشروع، أطلب من اثنني أو ثالثة . ’’جديدة منهم مشاركة إذا كان الطالَّ

 أمثلة أمام الصف.

ب بسهولة، واحبثوا عن طرق  ُخذ على سبيل املثال موقًفا ميكن أن يثري غضب الطالَّ
خمتلفة لالستجابة بدًال من اللجوء إىل الغضب. بينما يطرحون أفكارًا جديدة، اطلب منهم 
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عمال أو االستجابة اجلديدة على صعيد األفكار أو املشاعر أو األ ضمن فئاتتصنيفها 
 من دليل الطالب. 55-54الصفحة الكالم، مستعيًنا بقائمة النقاط اخلمس الواردة يف 

 ما هي األفكار اليت كان ميكن أن تساعدهم على االستجابة بطريقة جديدة؟

وا عنها بدًال من الغضب؟  ما هي املشاعر اليت كان ميكن أن يعربِّ

 يام هبا؟ما هي األعمال املختلفة اليت كان ميكنهم الق

 كيف كان ميكن أن خيتلف كالمهم؟

 ها يف حياهتم تستغرق وقًتا وجمهوًدا لكنَّ هللا سيساعدهم.أوِضح أن تطبيق هذه كلِّ 

 على أنَّه جزء من خطَّة هللا ليومك موقف أنظر إىل كلّ  .6

صعًبا وال تشعر ابلرضى على كيفيَّة سري األمور، أو  مىت تغضب؟ عندما تواجه موقًفا
 غضب املرء بسهولة. اثري يواإلحباط أن  يقوله لك شخص ما. وميكن للتوتُّر ال ُتَسّر مبا عندما

ب على النظر إىل كّل ظرف على أنَّه جزء من خطَّة هللا ليومهم. ال يعين هذا  ع الطالَّ شجِّ
لكنَّه عامل بكّل ما جيري وهو جاهز أّن هللا راٍض على ما يقوله لك اآلخر أو يفعله بك. 

 على االستجابة ابلطريقة اليت تكرمه بدون أن تغضب وختطئ.دتك ملساع

 ترمجة مسيث وفاندايك  23: 37مزمور 
.  ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ تـَتَـثـَبَُّت َخَطَواُت اِإلْنَساِن َوِيف َطرِيِقِه ُيَسرُّ

ب. وسيساعدهم هللا يتضمَّن هذا الع  ويقودهم لكي يتجاوزوا كلَّ دد وعًدا رائًعا للطالَّ
موقف يواجهونه اليوم. بدًال من الغضب، أنظر إىل هذا املوقف على أنَّه فرصة ليساعدهم هللا 

 على االستجابة بطريقة جديدة.

ب على أن يبدأوا يومهم ابلقول:  ع الطالَّ كّل موقف أواجهه اليوم هو فرصة ‘‘شجِّ
 ’’.ستخدمين هللا ألكون بركة لشخص مالي

 اليت تثري غضبهم. يواجهونه اليوم وليس فقط يف املواقف فهذا ما ميكنهم فعله يف كل موق
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 دقائق) 3-2(   هذا الدرس  خالصة  .13

ب على بدء هذه العمليَّة تدرجييًّا وعلى االستمرار يف  ع الطالَّ يف ختام حصَّة اليوم، شجِّ
تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل. حثَّهم على السعي إىل تنمية طرق استجابة جديدة للمواقف 

  من اللجوء إىل الغضب. بدًال 

 إنَّكم يف احلصَّة املقبلة ستلقون نظرة على املزيد من األمثلة على اخلطوة اخلامسة.ُقل هلم 

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .14

ب على اختيار نوع واحد من املواقف اليت ميكن أن يواجهوا فيها مشكلة  .أ ع الطالَّ شجِّ
دفًا يتمثَّل ابالستجابة أن يّتخذوا هلم ه عليهم االستجابة بغضب. اطلب منهمتسهِّل 

ابملشروع الثامن من دليل الدراسة، ديدة هلذا املوقف. ميكنك أن تربط ذلك بطريقة ج
 ’’.تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘

ب االنقسام إىل جمموعات من اثنني والصالة واحدهم لآلخر ميكنك أن  .ب تطلب من الطالَّ
تماد أمناط استجابة جديدة عندما مييلون إىل القيام برّد طالبني من هللا مساعدهتم على اع

 فعل غاضب.

 فروض .15

ب عندما تطلب منهم إجناز عملهم على  .أ ر للطالَّ املشروع الثامن من دليل الدراسة فسِّ
أنَّك تريد أن يعطوا مثًال آخر على تنمية أمناط استجابة  ’’تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘

 ة املشروع الثامن وتدوين أجوبتهم على ورقة بيضاء.عرب االستعانة أبسئلجديدة 

ب قراءة الفصل الرابع من  .ب دليل الطالب، وخصوًصا أطلب من الطالَّ
اليت تتناول اخلطوات التسع حنو النمو اجلديد.  58-48الصفحات 
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 تقييم الدرس .16

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس السابع
 طرق جديدة لالستجابة للمواقف اليت كانت تثري غضبك يف املاضي

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

انتهاًكا حلقوقي طرقًا جديدة لالستجابة للمواقف اليت كانت تشكِّل جيب أن أتعلَّم 
 الشخصيَّة يف املاضي.

 ةاآلية الرئيسيَّ  .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  10و 8: 3كولوسي 

َوأَمَّا اآلَن فَاْطَرُحوا َعْنُكْم انـُْتْم اْيضاً اْلُكلَّ: اْلَغَضَب، السََّخَط، اْخلُْبَث، التَّْجِديَف، ‘‘
ُد لِْلَمْعرَِفِة َحَسَب ُصوَرِة َخالِِقهِ اْجلَدِ والبسوا  اْلَكَالَم اْلَقِبيَح ِمْن افـَْواِهُكْم. ’’. يَد الَِّذي يـََتَجدَّ

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. 
 من دليل الدراسة. 8و 5كما ميكن االستعانة ابملشاريع 

 ’’الغضب يف الكتاب املقدَّس‘‘املشروع اخلامس، 

 ’’تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘املشروع الثامن، 

دقائق)  10-5(   نشاط حتضري للدرس  .4

ب للتطوُّع ملشاركة مَ  عن فرصة تسنَّت ل من حياته اخلاصة ثَ ميكنك أن تدعو أحد الطالَّ
ن على وكُ ة األخرية لالستجابة بطريقة جديدة بدًال من أن يغضب. له منذ موعد احلصَّ 

أو من حياة طالب سابق لكي تستعني هبا يف حال صَّة استعداد ملشاركة قصَّة من حياتك اخلا
 ملشاركة قصَّته. بمل يتطوَّع أي طال
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 دقائق) 4-2(    مراجعة سريعة للدرس األخري .5

اليت متَّ تناوهلا خصِّص بضع دقائق ملراجعة املواضيع الرئيسيَّة املتعلِّقة ابحلقوق الشخصيَّة 
اليت متَّ ’’ طوات اخلمس األوىل حنو النمو اجلديداخل‘‘يف احلصَّة السابقة. راِجع بشكل سريع 

. ميكنك أن تعّد الصًقا لكي تدوِّن عليه هذه من دليل الطالب 56-48الصفحات تناوهلا يف 
 اخلطوات التسع وتعلِّقه على احلائط.

 اخلطوات األوىل حنو النمو اجلديد
  امأل ذهنك حبق هللا املتعلِّق ابلغضب .1
 حقوقك الشخصيَّة هللالتزم يوميًّا بتسليم  .2
 قّرِر أالَّ تسمح للغضب ابلتحكُّم فيك بعد اليوم .3
ذ لك هدفًا أبن تصبح مبطًئا يف الغضب .4  اختَّ
 منِّ مهارات جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري غضبك يف املاضي .5

56-48دليل الطالب صفحة 

ب إنَّك ستخصِّص ج زءا كبريًا من حصَّة اليوم عندما تصل إىل اخلطوة اخلامسة، ُقل للطالَّ
ًدا.  للتأمُّل فيها جمدَّ

 الدرس خاصَّة ابملعلِّم لىعامة ع نظرة .6

ب ابملواضيع اليت متَّ طرحها يف احلصَّة السابقة. ويف ما يتعلِّق ابلغضب،  ذكِّر الطالَّ
 ’ ’االستخدام املسؤول‘‘ال يتمثَّل احلّل املثايل لدى هللا ابلتخلُّص من هذا الشعور بل إن 

هو املبدأ الذي جيدر بنا اعتماده. وسيشّكل  تعلُّم كيفيَّة استخدام الغضب ابلطريقة اليت ترضي 
ب.  هللا حتدًِّ� كبريًا ابلنسبة إىل معظم الطالَّ

صها للخطوات  . ميكنك التحّدث عنها أوًَّال ومن مثّ 9-6حدِّد املدَّة اليت ستخصِّ
 اخلامسة. ختصيص اجلزء املتبّقي من احلصَّة للخطوة
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 ’’منِّ أمناط استجابة جديدة للنزاعات‘‘ 6-النقطة بحتدَّث عن  .7
56دليل الطالب ص.   دقائق) 2-4(

إنَّ مسألة االستجابة للنزاعات مهمَّة جدًّا لكن جيب ختصيص درس منفصل للتحدُّث 
ا �حية مهمَّة جدًّا يف حياة الكثري منعنها.   املؤمنني. لقد أدرجناها هنا كنقطة منفصلة أل�َّ

ب على  إلقاء نظرة دقيقة على ما يبدونه من ردود فعل عندما يواجهون حّث الطالَّ
عهم على ا كالمهم وأفكارهم لبدء بتقييم مدى صعوبة التحكُّم يف  مواقف مثرية للنزاعات. وشجِّ

 عندما يواجهون مثل هذه املواقف.

تجابة للمواقف املثرية وميكنك طرح بعض الطرق اجلديدة اليت ميكنهم اعتمادها لالس
للنزاعات بدًال من إطالق العنان لغضبهم كما كانوا يفعلون يف املاضي. حثَّهم على البحث عن 

عندما يواجهون مواقف جديدة استجابة س تساعدهم على تنمية طرق آ�ت يف الكتاب املقدَّ 
 مثرية للنزاعات.

 ’’احتفل ابالنتصارات البسيطة‘‘ 7-النقطة بحتدَّث عن  .8
56دليل الطالب ص.  ) دقائق 2-4(

ميكنك التحدُّث عن هذه النقطة بشكل سريع جدًّا لكنَّها فائقة األمهيَّة. فهم لن يتمكَّنوا 
من إتقان  اسرتاتيجيَّات جديدة لالستجابة للمواقف احلياتيَّة يف يوم واحد. بل إنَّ هذه عمليَّة 

ميكنك الرجوع إىل اجلدول الوارد يف عض. تدرجييَّة وقد تكون بطيئة ومؤملة ابلنسبة إىل الب
 الذي يتحدَّث عن خطوات التقدُّم الصغرية للتغلُّب على املشكلة. 28الصفحة 

الشيطان سيبذل كلَّ ما يف وسعه لتثبيط عزميتهم ومنعهم من القيام هبذه  أوِضح أنَّ 
مرَّة خيفقون ويطلقون العنان  التغيريات. وهو سيغرقهم يف الشعور ابلعار والدينونة يف كلّ 

 لغضبهم.

ب على القيام خبطوات التقدُّم الصغرية واالحتفال بكل نصر ابعتبار أنَّه  ع الطالَّ شجِّ
 اليت تشبه اجلبل، وهي مشكلة الغضب املدمِّر.خطوة إضافيَّة حنو التغلُّب على املشكلة 
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 ’’منبِّه‘‘استخِدم غضبك ك، 8-النقطة بحتدَّث عن  .9
57دليل الطالب ص.   ائق)دق 3-5(

ميكنك إحضار منبِّه إىل الصّف، واحرص على أن يكون منبًِّها يدو�ًّ مع جرس. 
ر كيف ميكنهم البدء ابستخدام غضبهم كمنبِّه يوقظهم لكي ينتبهوا إىل  اجعل املنّبه يرّن مث فسِّ

تجابة جديد بدًال ما جيري يف حياهتم يف تلك اللحظة. وعليهم أن يسارعوا إىل اعتماد منط اس
 كما كانوا يفعلون يف املاضي.  رود الفعل الغاضبةمن الوقوع جمدًَّدا يف 

وعندما يذكِّرون هذا مفهوم بسيط جدًّا وميكن أن يكون له أتثري كبري على حياهتم. 
أنفسهم كلَّ يوم بضرورة استخدام غضبهم كمنبِّه، يساعدهم األمر على البدء ابعتماد طرق 

 ة بدًال من السماح لغضبهم بقيادهتم يف مساره التدمريّي.استجابة جديد

ميكنك أن تطلب من طالبني متثيل مسرحيَّة هزليَّة بسيطة حيث يبدأ أحدمها ابلتعبري عن 
 اآلخر.ه فعل فيبادر سريًعا إىل وضع حّد لرّد فعله الغاضب على ماغضبه فريّن املنبِّه، 

تستيقظ وتنهض من فراشك وترتدي مالبسك، ميكنك استخدام املنبِّه لتغيري سلوكك، ف
أو ميكنك جتاهله ومالزمة الفراش مستغرقًا يف النوم. ينطبق األمر نفسه على غضبك. ميكنك 
استخدامه كمنبِّه لتغيري أفكارك وسلوكيَّاتك أو ميكنك جتاهل هذه الفرصة والسماح للغضب 

 ابلتحكُّم يف حياتك.

 ’’قوانني جديدة لعيش حياتكاخَرت ‘‘، 9-النقطة بحتدَّث عن  .10
58-57دليل الطالب ص.  دقائق)  3-5(

قوانني وضعناها حلياتنا وفرضناها  يوهتُرجعنا هذه النقطة إىل مسألة احلقوق الشخصيَّة 
على األشخاص احمليطني بنا متوقِّعني منهم أن يطيعوها. عندما يسلِّم اإلنسان حقوقه 

دة من القوانني لكي يعتمدها يف حياته اليوميَّة. الشخصيَّة هلل، حيتاج إىل جمموعة جدي
 قوانينه يف حياتنا اليوميَّة.لينا أن نلجأ إىل هللا لكي نطبِّق وع

اليت ميكننا االستعانة هبا املقدَّس  يتضمَّن دليل الطالب جمموعة متنوِّعة من مقاطع الكتاب
 لكي نضع قوانني جديدة حلياتنا اليوميَّة، وهي قوانني هللا.

ص اخلطوات التسع املختلفة لتعلُّم كيفيَّة استخدام غضبنا ابلطرق اليت ترضي هللا،  وبينما تلخِّ
 أوِضح أنَّنا حنتاج إىل وقت طويل لنتكمَّن من تطبيق بعض هذه اخلطوات بشكل اثبت و�جح.
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منِّ مهارات جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري غضبك ‘‘، 5-النقطة بارجع إىل  .11
56-54دليل الطالب ص. دقيقة)   25-15(    ’’املاضييف 

حتت  وهي اخلطوة اخلامسة ،5-خالل الوقت املتبقي من حصَّة اليوم، راِجع النقطة ب
وادُع ’’ مهارات جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري غضبك يف املاضيمنِّ ‘‘ عنوان

ب   مواقف استخدموا فيها غضبهم يف املاضي. تقدمي املزيد من األمثلة احملدَّدة عنإىل الطالَّ

ب فرصة  تحديد موقف معنيَّ يودَّون التحدُّث عنه ومناقشته. لامَنح الطالَّ
ارسم على اللوح األعشاب الضارة ذات اجلذور الطويلة والعميقة إلظهار أسباب الغضب، 

اعتمادها بدًال من طرق االستجابة اجلديدة اليت جيب الناحية األخرى من اللوح، أذكر وعند 
 اللجوء إىل الغضب.

ارِجع أيًضا إىل قائمة أنواع االستجابة اخلمسة املختلفة اليت علَّقتها على احلائط وحدِّد 
أنواع األفكار واملشاعر اجلديدة... اليت ميكن االستعانة هبا لدى اعتماد طرق جديدة يف 

 االستجابة.

 ابلغضب يف حياتك. جيب أن تنّمي أسلوب عيش جديد يف ما يتعلَّق
 استجاابت جديدة على صعيد األفكار .1
 استجاابت جديدة على صعيد املشاعر .2
 استجاابت جديدة على صعيد األعمال .3
 استجاابت جديدة على صعيد الكالم .4
وليس نظرة الغضب اليت توحي لآلخر أبنَّك تقول له:  -نظرات جديدة .5

 ’’سوف أقتلك!‘‘
55-54دليل الطالب صفحة 

و�قش معهم طرقًا أكرب عدد من األمثلة املختلفة بقدر ما يسمح الوقت بذلك شارك 
جديدة ميكنهم من خالهلا االستجابة هلذه املواقف. ذكِّرهم أبنَّه جيب عليهم بذل جمهود كبري 

 لتنمية أمناط استجابة جديدة وجعلها جزًءا اثبًتا من أسلوب حياهتم.
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ب ليدركوا أن كلَّ منط م ن أمناط االستجابة اجلديدة هذه عبارة عن مهارة ساعد الطالَّ
م حيتاجون إىل كثري من املمارسة واملثابرة للثبات فيها حىتَّ إذا  جيب اكتساهبا. يعين هذا أ�َّ

 أخفقوا يف البداية.

ب  املشروع الثامن من دليل مشاركة أمثلة من عملهم على ميكنك أن تطلب من الطالَّ
 ’’.ابة جديدةتنمية أمناط استج‘‘الدراسة 

 انظر إىل كّل موقف يف احلياة على أنَّ جزء من خطَّة هللا ليومك

ًدا اليوم مسلِّطًا الضوء على  عرضنا هذه الفكرة يف احلصَّة السابقة لكن حتدَّث عنها جمدَّ
ندما يقبلون هذا احلق وعأمهيتها. جيب أن تنّمي منط التفكري اجلديد هذا يف أذها�م. 

هتم، يساعدهم هذا على هدم سلطان أمناط تفكريهم القدمية بشأن حقوقهم حيا ويعتمدونه يف
 الشخصيَّة وأمناط االستجابة بغضب.

ب على النظر إىل كلّ  ع الطالَّ  على أنَّه جزء من خطَّة هللا ليومهم.  موقف شجِّ
ك مدر ال يعين هذا أنَّ هللا مواقف على كّل ما يقوله هذا الشخص لك أو يفعله بك. لكن هللا 

ستخدم تعدتك على االستجابة ابلطريقة اليت تكرمه بدون أن سامتاًما ملا جيري وهو جاهز مل
 غضبك بطريقة خاطئة.

 ترمجة مسيث وفاندايك 23: 37مزمور 

.  ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ تـَتَـثـَبَُّت َخَطَواُت اِإلْنَساِن َوِيف َطرِيِقِه ُيَسرُّ

بك، ومفاده أن هللا سيساعدهم ويقودهم للتغلُّب على هذه اآلية وعًدا رائًعا تتضّمن  لطالَّ
وبدًال من أن تغضب، أنظر إىل هذا املوقف على أنَّه فرصة  كل موقف يواجهونه اليوم.

 ليساعدهم هللا على االستجابة بطريقة جديدة. 

ب على مواجهة هذا اليوم ابلقول:  كّل موقف أواجهه اليوم هو فرصة ‘‘حّث الطالَّ
 ’’.مين هللا ألكون بركة لشخص آخرليستخد

هذا ما ميكنهم فعله يف كّل موقف يواجهونه اليوم وال يقتصر األمر على املواقف اليت 
 ميكن أن تثري غضبهم.
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 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .12

ع ب على اختيار نوع واحد من املواقف اليت ُحيتمل أن يواجه شجِّ وا فيها مشكلة الطالَّ
ل معها بغضب. واطلب منهم أن يتَّخذوا هلم هدفًا يتمثَّل ابالستجابة التفاع مسهل عليهت

تنمية أمناط ‘‘ابملشروع الثامن من دليل الدراسة بطريقة جديدة هلذا املوقف. ميكنك ربط ذلك 
 .’’استجابة جديدة

 فروض .13

ب الختبار قصري حول سفر األمثال  .أ  1: 15يف �اية احلصَّة أخِضع الطالَّ

 ’’.تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘املشروع الثامن من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .ب

 60-58دليل الطالب، وخصوًصا الصفحات أطلب منهم قراءة الفصل الرابع من  .ت
 للتحضري للحصَّة املقبلة.

 تقييم الدرس .14

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

الطالب ليفهموها؟ أّي أجزاء كانت األصعب على 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثامن
 جماالت النمو الرئيسيَّة الثالثة للتعامل مع الغضب

 رئيسيَّةالة كتابيَّ القيقة احل .1

جيب أن أمنّي صفات داخليَّة إجيابيَّة لكي أستخدمها لالستجابة للمواقف اليت أشعر فيها 
 يَّة السابقة قد انُتهكت.الشخصأبنَّ حقوقي 

 آية رئيسيَّة .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  32-31: 4أفسس 

 ِلُريَْفْع ِمْن بـَْيِنُكْم ُكلُّ َمرَاَرٍة َوَسَخٍط َوَغَضٍب َوِصَياٍح َوَجتِْديٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث.
 ا َساَحمَُكُم هللاُ أَْيضاً ِيف اْلَمِسيِح.وَُكونُوا ُلطََفاَء بـَْعُضُكْم َحنَْو بـَْعٍض، َشُفوِقَني ُمَتَساِحمَِني َكمَ  

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

 دليل الطالب مع هذا الدرس، وخصوًصا يتناسب الفصل الرابع من 
من دليل الدراسة يف هذا  10و 9و 8. ميكن أيًضا االستعانة ابملشاريع 60-58الصفحات 

 الدرس.

 املشروع الثامن، تنمية أمناط استجابة جديدة

 املشروع التاسع، تنمية صفات داخليَّة إجيابيَّة

 املشروع العاشر، مسؤوليَّايت الشخصيَّة

 دقائق) 10-5(    نشاط حتضري للدرس .4

ب إىل مشاركة مثل حول كيفيَّة استجابتهم ملوقف ما استهّل حصَّة اليو  م بدعوة الطالَّ
 مستخدمني منط استجابة جديد بدًال من الغضب.
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ب ملشاركة مثل، ُكن جاهزًا ملشاركة اختبار من حياتك اخلاصَّة إذا مل يتطوَّع أيٌّ   من الطالَّ
 من حياة طالب سابق. وأ

 امَّة على الدرس خاصَّة ابملعلِّمنظرة ع .5

استِعن بنشاط التحضري للدرس كمقدِّمة للمواضيع الرئيسيَّة اليت نريد مناقشتها يف حصَّة 
سنتطرَّق إىل ثالثة جماالت رئيسيَّة مرتبطة أبسلوب حياتنا وخصوًصا ابلنسبة إىل اليوم. 

 األشخاص الذين سلَّموا حقوقهم الشخصيَّة هلل. 

 تنمية صفات إجيابيَّة يف حياتك .1
 الفرق بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّة ييزمت .2
 وضع حدود يف حياتك .3

ب أنَّ هذه اجملاال ت الرئيسيَّة الثالثة مرتبطة ابملواضيع اليت كنَّا نتحدَّث عنها أوِضح للطالَّ
يف احلصَّتني السابقتني، وخصوًصا يف جمال تطوير اسرتاتيجيَّات جديدة لالستجابة للمواقف 

ميكن أن  على املدى الطويلاليت كانت تثري غضبهم بسهولة. لكن هذه ثالثة جماالت منو 
 ة تعبريهم عن غضبهم.كيفيَّ   علىيكون هلا أتثري كبري 

صه لكلّ  واحد من هذه املواضيع الرئيسيَّة الثالثة.  عليك أن حتدِّد الوقت الذي ستخصِّ
لكّل  تقريًبا دقيقة 15وميكنك تقسيم وقتك ابلتساوي على هذه املواضيع الثالثة، أي 

 موضوع.

عن  لذا سنكتفي إبعطاء مقدِّمة وجيزة’’. احلدود‘‘ميكن ختصيص درس كامل ملوضوع 
 هذه املواضيع.

 ’’منِّ صفات إجيابيَّة يف حياتك‘‘النقطة ت. حتدَّث عن  .6
59-58دليل الطالب ص.  دقيقة)  10-15(

يف يوم واحد. فعملية تعلُّم كيفيَّة تنمية هذه الصفات يف ال ميكنك تنمية صفات إجيابيَّة 
 لشخصّي.حياتك هي عمليَّة تدرجييَّة تتطلَّب الكثري من املمارسة والتطبيق ا
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تاب املقدَّس تعدِّد ، جتد قائمة مبقاطع من الكمن دليل الطالب 59الصفحتني يف 
 خمتلفة ميكنهم اكتساهبا يف حياهتم.صفات 

8-4: 13كورنثوس   1

7-5: 1بطرس  2

 كما وميكن االستعانة مبقاطع كتابيَّة أخرى لتحديد الصفات اإلجيابيَّة.

دراسات ضمن  الشخصيــة الصفــاتفصل وميكنك أن تطلب منهم الرجوع إىل 
كونه مصدرًا آخر للصفات اليت ميكننا تنميتها يف حياتنا.   شخصية حلياة جديدة

 .يف حياتنا صفة ميكننا تنميتها 49تضمَّن وهو ي

ب هو أنَّه ميكن اس تخدام هذه الصفات وأحد أهم األمور اليت جيب أن توضحها للطالَّ
الدرس السادس أنَّنا ال حناول وضع حّد للغضب لكنَّنا  بدًال من الغضب. سبق أن ذكر� يف

استخدمنا مبعظمنا غضبنا  يت ترضي هللا. فلقدنريد أن نتعلَّم كيفيَّة استخدام غضبنا ابلطرق ال
رة بدون أن نكرم هللا.  بطرق مدمِّ

ثنا عنها يف  ميكنك االستعانة برسم األعشاب الضارة ذات اجلذور الطويلة اليت حتدَّ
ب يف كيفيَّة استخدامهم الغضب يف حياهتماحلصص  م السابقة. بينما يفكِّر الطالَّ ، أِشر إىل أ�َّ

مرارًا عدَّة مل جيدوا بديًال للغضب. ميكن تشبيه ذلك حبديقة تكسوها األعشاب الضارة. عندما 
 تنظر إليها ال ترى سوى األعشاب الضارة. ليس فيها أي خضار تعطي مثرًا.

ن األعشاب الضارة، فأنت بذلك تفسح يف اجملال أمام النبااتت لكن إذا ختلَّصت م
عن األخرى لكي تنمو وتزداد قوَّة. ميكن تشبيه هذا ابلغضب والصفات اإلجيابيَّة. إذا توقَّفوا 

استخدام الغضب، فإ�م يسمحون بذلك للصفات اإلجيابيَّة ابلنمو يف حياهتم. وكلَّما منت 
نسلك فيها بدًال ، وابلتايل يصبح إبمكاننا أن ا، ازدادت قوَّةهذه الصفات وترسَّخت يف حياتن

 من إطالق العنان لغضبنا.

ب على رؤية أمهية ملء الثغرات هبذه الصفات يف حياتنا عندما نسلِّم حقوقنا  ع الطالَّ شجِّ
السلوك الشخصيَّة هلل. فهذه الصفات تشكِّل بديًال ممتازًا لردود الفعل الغاضبة اليت اعتد� على 

 .يف املاضي فيها
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مة اخلطوات التسع حنو النمو هذه الصفات عن اخلطوة اخلامسة من قائ وتعكس تنمية
ثنا عنها يف احلصَّتني السابقتني.  اجلديد منِّ مهارات ‘‘وميكن أن تكون اخلطوة اخلامسة اليت حتدَّ

خطوات بسيطة أو عبارة عن ’’ جديدة للتعامل مع املواقف اليت كانت تثري غضبك يف املاضي
ثنا أيًضا عن أمهية تنمية  عن تغيري كبري على املدى الطويل يف حياتنا. يف هذه الدروس، حتدَّ

 نعتمدها يف مواقف احلياة كافة، وليس كبديل للغضب فحسب.أمناط استجابة 

ب أن أفضل طريقة للتغلُّب على قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حياهتم تتمثَّل  وأوِضح للطالَّ
ا اب اذ  جمرَّد أكثر منعتماد أمناط االستجابة اجلديدة ابعتبار أ�َّ بديل للغضب. فإذا اكتفوا ابختِّ

ابستخدام أمناط االستجابة اجلديدة عندما مييلون إىل إطالق العنان  ببساطة  هدف يتمثَّل
 ، فإّن هدفهم هذا بسيط جدًّا ومن املرجح أن يقود إىل الفشل بدًال من النجاح.لغضبهم

اذ هدف يتمثَّل بتنمية هذه الصفات اإلجيابيَّة  ب على اختِّ واستخدامها لذا، حثَّ الطالَّ
كأمناط استجابة جديدة طوال اليوم سواء كانوا مييلون إىل إطالق العنان لغضبهم أو العكس. 

ميكنك مثًال أن تتَّخذ هدفًا يتمثَّل ابلتعامل بصرب مع اآلخرين طوال اليوم ويف كل موقف 
وبينما يعملون على تنمية هذه الصفات، ميكنهم السلوك فيها يف أي وقت وليس . ههتواج

 فقط عندما مييلون إىل إطالق العنان لغضبهم.

 النقطة ث. ميِّز الفرق بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّةمقدِّمة عن  .7
59دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

ب أن يفهموه، وهو الفرق  يثري هذا اجلزء من الدرس موضوًعا مهّما جدًّا جيب على الطالَّ
ب ماهرين يف متييز الفرق  بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّة. قد ال يكون الطالَّ

 بني احلّق واملسؤوليَّة. 
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 ، ما هي املسؤوليَّة الشخصيَّة؟1-النقطة ثحتدَّث عن  .8
60-59دليل الطالب ص.  ئق) دقا 5-7(

ا القادة لكي نطيعها. احرص على أن صيَّة عبارة عن قوانني فرضها عليناملسؤوليَّات الشخ
ب الفرق بني احلق واملسؤوليَّة مثَّ أعِط بضعة أمثلة عنها.  يفهم الطالَّ

قدين يتضمَّن دليل الطالب ثالثة أمثلة عن أشخاص سلَّموا مسؤوليَّاهتم الشخصيَّة هلل معت
م سلَّموه  األمثال و�ِقش الفرق بني احلقوق  راِجع كلَّ مثل من هذه. حقوق شخصيَّةأ�َّ
 .واملسؤوليَّات

مسؤوليَّايت ‘‘املشروع العاشر من دليل الدراسة مكنك أن تطلب منهم إلقاء نظرة على 
 .والبدء ابإلجابة على األسئلة إذا مل يكونوا قد بدأوا بفعل ذلك بعد ’’الشخصيَّة

وهي حتمُّل مسؤوليات مل تُعَط ميكنك أيًضا التحدُّث عن املشكلة اليت يواجهها البعض 
لكن إذا أخذها على عاتقه بدون أن  ما، هلم. قد يكون أحدهم مهتمًّا فعًال بتويلِّ مسؤوليَّة

 قائد، فهذا أمر خطأ وهو يولِّد مشاكل كثرية.يتسلَّمها من 

ة يتحمَّلها وأخفق يف تولِّيها، فمن اخلطأ أن �خذها وحىتَّ إذا كان لدى أحدهم مسؤوليَّ 
 من قائد.سلَّمها تعلى عاتقه إذا مل ي

 هل حيّق يل أبن أمحي نفسي واآلخرين من اخلطر واإلساءة؟ ،2-حتدَّث عن النقطة ث .9
60دليل الطالب ص   )دقائق5-10(

بك.  لدى احلديث عن تسليم حقوقنا الشخصيَّة من املهم أن تناقش هذه النقطة مع طالَّ
أن حيموا أنفسهم، حىتَّ إذا تعرَّضوا لإلساءة. ’’ حقِّهم‘‘هلل، قد يستنتج البعض أنَّه ليس من 

ب أنَّه عندما تسلِّم املرأة حقوقها الشخصيَّة هلل فهذا ال يعين أن احرص على أن يفهم  الطالَّ
 أحدهم ميلك احلّق ابغتصاهبا.

ا مسؤوليَّة تسلَّمناها من أن حنمي أنفسنا واآلخرين.  حقِّنامن وليس  -نامسؤوليَّتمن  إ�َّ
 هللا.

على النوع املناسب من يف عالقة ما، جيب أن حيصل  ًذا، إذا كان أحدهم يتعّرض لألذيَّةإ
اذها حلماية  د اخلطوات التالية اليت جيب عليهاملساعدة لتحدي  .نفسه واآلخرين من املعتدياختِّ
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إن الكثري من املؤمنني يسيئون فهم هذه النقطة وينصحون اآلخرين ومن املؤسف القول 
’’. ثِقوا ابهلل‘‘ويقولون هلم ببساطة:  قة اليت يتعرَّضون فيها لألذيَّة،بضرورة اإلبقاء على العال

لكن هذه النصيحة غري سديدة. ومن املهم جدًّا أن حيصل املرء على النصيحة املناسبة يف مثل 
 هذه املواقف.

 61دليل الطالب ص.  دقيقة)  15-12(    النقطة ج. َضع حدوًداحتدَّث عن  .10

يشمل تعلُّم كيفيَّة استخدام غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا أن نضع حدوًدا يف حياتنا. 
ويشكِّل وضع احلدود جزًءا من عمليَّة تعلُّم كيفيَّة التحكُّم يف غضبنا. فنحن نضع حدوًدا 

 وال نسمح له ابلتحكُّم فينا.لغضبنا 

ب الفرق بني احلدود الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّ  . احلّق ةاحرص على أن مييِّز الطالَّ
أن يطيعوه. أمَّا احلدود الشخصيَّة  اآلخرينالشخصي عبارة عن قانون أضعه بنفسي متوقًِّعا من 

لكي أعيش ابلطريقة اليت يريدها هللا.  أضعها لنفسي لكي أطيعهافهي عبارة عن قوانني 

ترتبط احلدود مبواضيع كثرية إىل جانب الغضب يف حياتنا. وهي تشمل املسؤوليَّات 
ها هللا.  والقوانني اليت سلِّمنا إ�َّ

وجيب أن يتّم وضع هذه احلدود بناًء على حّق الكتاب املقدَّس. نذكر على سبيل املثال 
 إىل عدم استصحاب غضوب أو رجل ساخط. اليت تدعو� 25-24: 22املثل 

وميكنك أن تطلب منهم البحث عن آ�ت أخرى يف الكتاب املقدس تضع حدوًدا 
 تساعدهم على تعلُّم كيفيَّة استخدام غضبهم ابلطريقة اليت ترضي هللا.

20-19: 1يعقوب 

27-26: 4أفسس 

ب أن يناقشوا كيف ميكن هلذه احلدود أن تساع  دهم يف حياهتم.واطلب من الطالَّ

عهم على قراءة كتاب   Boundaries: When to Say Yes, How to‘‘وشجِّ

Say No to Take Control of Your Life ’’ احلدود: مىت جيب أن تقول نعم، كيف)
جيب أن تقول ال لكي تتحكَّم يف حياتك) بقلم هنري كالود وجون اتونساند. 

 املوضوع.أوِضح أنَّه ميكن ختصيص درس كامل هلذا 
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 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .11

ب على اختيار أحد املواضيع الثالثة الرئيسيَّة اليت حتدَّثنا عنها يف حصَّة اليوم  حّث الطالَّ
اذ خطوات تطبيقيَّة يف حياهتم يف ما يتعلَّق ابملواقف اليت  اذ هدف يتعلَّق بكيفية البدء ابختِّ واختِّ

واطلب منهم أن يتَّخذوا هلم هدفًا يتمثَّل ابالستجابة تدفعهم إىل القيام برّد فعل غاضب. 
 املوقف. النوع من بطريقة جديدة هلذا

 تنمية صفات إجيابيَّة يف حياتك .1

 متييِّز الفرق بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّة .2

 وضع حدود يف حياتك .3

من هدف واحد وضع أكثر  وذكِّرهم أبّن كّل �حية من هذه النواحي الثالث تستلزم
 نمية هذه الصفاتعليهم العمل على تجيب  يف الواقع، يف حياهتم. والسعي إىل تطبيقه بسيط

خالل فرتة من الزمن. وهي جماالت منو على املدى الطويل لكنَّ كالًّ منها تبدأ خبطوات 
اذها اليوم. -بسيطة  خطوات ميكنهم البدء ابختِّ

 فروض .12

ب إجناز  .أ تنمية صفات داخليَّة ‘‘لتاسع من دليل الدراسة املشروع اأطلب من الطالَّ
وتسليمهما يف  ’’مسؤوليَّايت الشخصيَّة‘‘، واملشروع العاشر من دليل الدراسة ’’إجيابيَّة

 احلصَّة املقبلة.

ب قراءة  .ب لفصل الرابع من دليل الطالب، اأطلب من الطالَّ
للتحضري للحصَّة املقبلة.  65-61وخصوًصا الصفحات 

 الدرستقييم  .13

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس التاسع
 كيف ميكنين استخدام غضيب ابلطريقة اليت ترضي هللا؟

 رئيسيَّةالكتابيَّة القيقة احل .1

 أحرص على التعبري عن غضيب ابلطرق اليت ترضي هللا فحسب. جيب أن

 ةآية رئيسيَّ  .2

 ترمجة مسيث وفاندايك  17: 3كولوسي 

 وَُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْوٍل اْو ِفْعٍل، فَاْعَمُلوا اْلُكلَّ اِبْسِم الرَّبِّ َيُسوَع، َشاِكرِيَن َهللا َواآلَب ِبِه.

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

 مع هذا الدرس،  دليل الطالبفصل الرابع من يتناسب ال
وميكن االستعانة ابملشاريع الثامن والتاسع والعاشر من دليل  .65-61الصفحات وخصوًصا 

الدراسة يف هذا الدرس. 

 ’’تنمية أمناط استجابة جديدة‘‘املشروع الثامن، 

 ’’تنمية صفات داخليَّة إجيابيَّة‘‘املشروع التاسع، 

 ’’مسؤوليَّايت الشخصَية‘‘املشروع العاشر، 

 دقائق) 10-5(   نشاط حتضري للدرس  .4

استهل حصَّة اليوم مبشاركة قصَّة تبنيِّ الطريقة الصائبة للتعبري عن الغضب. ميكنك اقتباس 
ب. واحرص على أن يراعي  هذه القصَّة من حياتك الشخصيَّة أو من حياة شخص يعرفه الطالَّ

 ها هللا للتعبري عن الغضب.املثل املعايري الصائبة اليت وضع

وأوِضح أنَّك ستناقش خالل حصَّة اليوم الطرق احملدَّدة اليت ميكنهم االستعانة هبا للتعبري 
 عن غضبهم ابلطريقة الصائبة وإرضاء هللا يف الوقت نفسه.
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 دقائق) 7-4(   مراجعة وجيزة  .5

راجعة بعض مبا أّن هذه احلصَّة هي األخرية يف هذا الدرس، خصِّص بضع دقائق مل
 املواضيع الرئيسيَّة املرتبطة مبسألة احلقوق الشخصيَّة اليت �قشناها يف هذا الدرس.

 توجد طرق كثرية وخمتلفة للقيام برد فعل غاضب. .1

 الغضب يسعى إىل التحّكم يف حياتك. .2

 جيب أن أحتمَّل مسؤوليَّة غضيب. .3

 كيف أهدم قوَّة الغضب التدمرييَّة يف حيايت؟  .4
ًدا.’’ احلقوق الشخصيَّة‘‘الذي ُكتب عليه تعريف  راِجع امللصق  واقرأ التعريف جمدَّ

لتبنيِّ أنَّ حقوقنا  برسم األعشاب الضارَّة ذات اجلذور العميقة والطويلة استِعن .5
 الشخصيَّة تغّذي غضبنا.

اذها هي تسليم حقوقنا الشخصيَّة هلل. .6  اخلطوة الرئيسيَّة اليت جيب علينا اختِّ

 خطوات حنو النمو بينما أتعلَّم أن أستخدم غضيب بطريقة إجيابيَّة. حتدَّثنا عن تسع .7

 جيب علينا تنمية صفات إجيابيَّة يف حياتنا. .8

 جيب أن منيِّز الفرق بني املسؤوليَّات الشخصيَّة واحلقوق الشخصيَّة. .9

 جيب أن نضع حدوًدا يف حياتنا. .10

 ’’هللاستخِدم غضبك ابلطريقة اليت ترضي ‘‘النقطة ح، مقدِّمة عن  .6
61دليل الطالب ص.  ) دقائق 2-3(

تتمحور حصَّة اليوم بشكل رئيسي حول موضوع مثري للجدل ال سيما وأنَّنا سنتحدَّث 
ب يف حصص هذا الدرس  عن الطرق اليت ميكن أن نستخدم هبا غضبنا. لقد شجَّعنا الطالَّ

ت تدفعهم إىل مبعظمها على البحث عن طرق جديدة لالستجابة للمواقف الصعبة اليت كان
 إطالق العنان لغضبهم يف املاضي.

ففي معظم املواقف اليت منيل فيها إىل استخدام وينطبق هذا املبدأ على درس اليوم أيًضا. 
 غضبنا، قد �يت رد فعلنا مغايرًا متاًما ملا كان يسوع ليفعله لو أنَّه كان مكاننا.
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فيها أن نستخدم غضبنا،  يف حصَّة اليوم، سنتحدَّث عن احلاالت اليت ميكن لنا
ا حاالت �درة.  مع العلم أ�َّ

وُيشار إىل أنَّ النقاط السّت الواردة يف هذا اجلزء من الدرس هي كلُّها نقاط عمليَّة 
ومهمَّة لتعلُّم كيفيَّة استخدام غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا. �ِقش كّل خطوة متعلِّقة هبا أو 

ب جاهزون للبدء ابعتمادها اآلن يف حياهتم.اخَرت تلك اليت تشعر أبن الط  الَّ

 غاضب برّد فعلبغضب بدًال من القيام  تستجيبتعلَّم أن  1-النقطة ححتدَّث عن  .7
62دليل الطالب ص.   دقائق) 5-8(

جزًءا مهمًّا  غاضب القيام برّد فعلبغضب بدًال من  االستجابةتعلُّم كيفيَّة تشكِّل مسألة 
مرء ابختيار الطريقة اليت  وهي تستلزم أن يقوم كلّ جدًّا من عمليَّة التغيري يف حياتنا. 

 سيستجيب هبا بدًال من القيام برّد فعل غاضب.

حيث جاء أنَّه جيب علينا أن  20-19: 1يتناسب هذا مع ما جاء يف رسالة يعقوب 
قف اليت عربَّ فيها يسوع عن غضبه، يتبنيَّ لك نكون مبطئني يف الغضب. عندما تفكِّر يف املوا

ألنه كان قد أنَّه تعمَّد استخدام غضبه يف تلك األوقات. هو مل يفقد السيطرة على نفسه 
 غاضب. برد فعلبغضب ومل يقم  استجابأمضى يوًما سيًئا. هو 

ب أمهية تنمية مواقف وأمناط تفكري إهليَّة تتماشى مع هذه النق  طة.�ِقش مع الطالَّ

 �ِقش أيًضا بعض املواقف اليت جيوز فيها استخدام الغضب.

 عندما تغضب، ال حتمل ضغينة يف قلبك، 2-النقطة ححتدَّث عن  .8
62دليل الطالب ص.   )دقائق 5-8(

سنغضب يف املستقبل، وقد حيدث هذا أحياً�  أيًضا واقع كوننا حننتعاجل هذه النقطة 
فنخسر أفضل ما قدَّمه هللا لنا. لكن بدًال من الشعور ابخلزي والعار عندما ال نتمتَّع بربكة هللا. 

أو املبالغة يف إضفاء طابع روحّي على غضبك، جيب أن تكون صادقًا وأن ترى األمر كما يراه 
 هللا.
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لكن الفكرة الرئيسيَّة هنا هي أالَّ تسمح لغضبك إبيقاعك يف املرارة وحبمل ضغينة يف 
جع إىل مثل يوسف يف العهد القدمي مشريًا إىل أنَّه مل يسمح ألعمال قلبك جتاه اآلخرين. ار 

 الشّر اليت قام هبا إخوته أبن تسلب منه أفضل ما أعدَّه هللا له.

وضع أحد مفاتيح  يتمثَّل .27-26: 4ميكنك االستشهاد مبا جاء يف رسالة أفسس 
 فعل يوسف.هذه النقطة موضع التنفيذ بتعلُّم كيفيَّة مساحمة اآلخرين كما 

 حوِّل غضبك إىل أمر إجيايبّ  ،3-النقطة ححتدَّث عن  .9
63دليل الطالب ص.  دقائق)  5-8(

 أمامك فرصة عظيمة إلعطاء أمثلة عن يسوع. فحىتَّ عندما كان يسوع غاضًبا، 
رةهو مل يسمح لغضبه إبيقاعه يف  بك حول كيفيَّة السلوك يف طرق مدمِّ . اطرح أفكارًا مع طالَّ

 ك إىل أمر إجياّيب.غضبحتويل 

مبيًِّنا ارجع إىل املعلومات الواردة يف دليل الطالب يف اجلزء املتعلق بداود يف العهد القدمي 
 أوقات الصالة اليت كان جيلس فيها يف حمضر هللا. نفَّس عن غضبه يفكيف أنَّه 

لذي ميكنك أيًضا حتويل غضبك إىل أمناط تفكري جديدة. هذا ما فعله داود يف املوقف ا
ألنَّ الربَّ قال ‘‘ابلصعود لقتله، وقال: واجهه مع مشعي عندما رفض السماح لرئيس جيشه 

ر.لقد سلك داود يف طريق إجياّيب هنا بدًال من طريق اإلمث ’’. له  املدمِّ

 ، اجلأ إىل هللا يف ظروفك العصيبة4-حالنقطة حتدَّث عن  .10
63دليل الطالب ص.  دقائق)  5-8(

مع هذه النقطة. ال تركِّز على الظروف  3-األمثلة الواردة يف النقطة حتتناسب بعض 
 العصيبة يف حياتك بل اعتربها فرصة لطلب تدخُّل هللا. واطلب مساعدته وحكمته وقوَّته.

يعكس من إذا شعرت أبنَّ هللا يريد منك التعبري عن غضبك كون هذه أفضل طريقة 
ل ذلك. ما يريد فعله يف هذا الوضع، افع خالهلا

الكتاب املقدَّس اليت تنطبق على حياتك واحفظها وذكِّر نفسك هبا عندما اقرأ آ�ت 
 تواجه ظروفًا صعبة.
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 ، ُكن صانع سالم لألشخاص الغاضبني5-النقطة ححتدَّث عن  .11
64-63دليل الطالب ص.   دقائق) 5-8(

 دمه كثريًا. عندما نتعلَّم أن نستخدم غضبنا ابلطريقة اليت ترضي هللا، قد ال نستخ
يف الواقع، قد ينتهي بنا األمر إىل عدم استخدامه يف املواقف اليت يكون اآلخرون فيها غاضبني 

جدًّا. يف هذه األوقات، إذا استطعنا التحكُّم يف مشاعر�، قد يتمكَّن هللا من استخدامنا 
 كصانعي سالم.

بني ومتألِّمني تعمل عادًة مع أشخاص غاضعندما تؤّدي دور صانع السالم، فأنت 
مستعدِّين إللقاء غضبهم عليك. لكن إذا كنت مستعدًّا الستيعاب املوقف بدون القيام برّد 

 الفعل نفسه الذي يبدونه، عندئٍذ يستطيع هللا أن يستخدمك كصانع سالم.

التعليميَّة درًسا كامًال يدعوك إىل أن تصبح صانع سالم.  Living Freeتتضمَّن جمموعة 
 .www.livingfree.org ميكنك احلصول عليه عرب ز�رة املوقع اإللكرتوين 

لكنَّها امتيازات  -د يرّد هللا إليك بعض حقوقك الشخصيَّة، ق6-النقطة ححتدَّث عن  .12
 64دليل الطالب ص   قائق)د 8-5(    اآلن

قد يرّد هللا إليك بعض حقوقك الشخصيَّة، ‘‘تتحدَّث النقطة السادسة حتت عنوان 
به  ’’لكنَّها امتيازات اآلن حقيقة مهمَّة جدًّا. أعِط أمثلة عدَّة حول كيفيَّة رّد هللا إىل طالَّ

يعد إبمكاننا أن نطلب حقوقهم الشخصيَّة، لكن اآلن جيب أن ننظر إليها بطريقة خمتلفة. فلم 
ا امتيازات.  من اآلخرين أن يطيعوا هذه القوانني، لكنَّنا ننظر إليها اآلن على أ�َّ

 فعلى سبيل املثال، ال ميكنين أن أطلب أن حترتمين.

لكن عندما يرّد هللا إّيل هذا احلق كامتياز، فعندما حيرتمين شخص ما، أشكر هللا على 
 لدّي طريقة تفكري جديدة يف مثل هذه املواقف. امتياز االحرتام. فلقد أصبحت

ما كامتياز فهو يكون خاضًعا متاًما لسيطرته. وهو قد مينحين  اعندما يرّد هللا إليك أمرً 
ًما عدَّة على التوايل. لكن ال ميكنين أبًدا امتياز االحرتام مرَّة واحدة فقط ، أو قد حيدث األمر أ�َّ

كنين فعله هو قبوله ابمتنان. إًذا، صفة الشعور ابالمتنان هي أن أطلب هذا االمتياز. كّل ما مي
 الصفة األوىل اليت تتناسب مع هذه االمتيازات.

 يتضمَّن دليل الطالب معلومات إضافية حول هذه النقطة. وهي قد تكون مفيدة هلذا النقاش.
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 65دليل الطالب ص.   دقائق) 3-2(   خالصة الدرس  .13

ب على  ع الطالَّ بدء هذه العمليَّة خطوة بعد خطوة. لدى مراجعة الدرس بكامله، شجِّ
حثَّهم على االستمرار يف تسليم حقوقهم الشخصيَّة هلل وعلى السعي جاهدين إىل اكتساب 

 طرق استجابة جديدة للمواقف بدًال من إطالق العنان لغضبهم.

من دليل  65(ص.  14-13: 3لة فيلّيب اختم هذه الفقرة مبا قاله الرسول بولس يف رسا
 . هو قال إنَّه يسعى حنو الغرض ألجل جعالة دعوة هللا العليا.الطالب)

 ترمجة مسيث وفاندايك 14-13: 3فيلّيب 
َعُل َشْيئاً َواِحدًا:   أَيـَُّها اِإلْخَوُة، َأَ� َلْسُت َأْحِسُب نـَْفِسي َأّينِ َقْد َأْدرَْكُت. َوَلِكينِّ َأفـْ

اُم.ِإْذ  َأْسَعى َحنَْو اْلَغَرِض َألْجِل َجَعالَِة َدْعَوِة  َأَ� أَْنَسى َما ُهَو َورَاُء َوَأْمَتدُّ ِإَىل َما ُهَو ُقدَّ
  ِهللا اْلُعْلَيا ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.

أوِضح أنَّه ميكن هلذا الدرس أن يشكِّل نقطة تغريُّ كبرية يف حياهتم إذا قبلوا هذه احلقائق 
ب السابقني الذين  وبدأوا حضروا هذا الدرس بتطبيقها يف حياهتم. هذه شهادة الكثري من الطالَّ

 يف املاضي.

 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .14

ب على اختيار أحد املواضيع الستَّة اليت �قشناها اليوم. واطلب منهم أن  .أ ع الطالَّ شجِّ
مستعينني هبذا احلق يف كّل موقف يتَّخذوا هلم هدفًا يتمثَّل ابالستجابة بطريقة جديدة 

 يواجهونه.

ب على االستمرار يف استخدام غضبهم كمنبِّه يف أنشطتهم اليوميَّة،  .ب منبًِّها حثَّ الطالَّ
كني حبّق شخصي جيب عليهم تسليمه إىل  هم إىل احتمال أن يكونوا ال يزالون متمسِّ إ�َّ

 هللا.

 فروض .15

 من دليل الدراسة.َضع عالمات على املشروعني التاسع والعاشر 
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 تقييم الدرس .16

 أفكارك لتحسني هذا الدرس.  اطرحمن فضلك، 
 أّي أجزاء كانت �جحة؟ 

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

9
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 الدرس العاشر
 امتحان

 مقدِّمة .1

 ستعلِّمه.أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي 

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

ب الذهاب إىل الصفحة األخرية من دليل الدراسة اجلديد، فيجدوا نسخة  .ب اطلب من الطالَّ
 بار قصري ومشروع وامتحان.فارغة عن قائمة فروض الصّف. أطِلعهم على اتريخ كّل اخت

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

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

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

 عالمات.
10
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 دليل الطالب
 ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 

 
 

 
 
 

 من دليل املعلِّم 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 املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 
 والشهادة.
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 الغضب واحلقوق الشخصيَّة  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة األوَّل    االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 )نقطتان لكّل سؤال(’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

حقوق هللا  تصبح -فهي تصبح ملًكا لهإذا سلَّمت حقوقك الشخصيَّة هلل   ____  .1
 الشخصيَّة.

إذا سلَّم شخص ما حقوقه الشخصيَّة هلل، جيب أن يقّرِر أن يشكر هللا على أي أمر   ____  .2
 حيدث بعد ذلك.

نتهاك (خرق، جتاوز) إذا مل يسلِّم شخص ما حقوقه الشخصيَّة هلل وقام أحدهم اب  ____  .3
 حقوقه الشخصيَّة، فهو سيغضب بطبيعة احلال. أحد

 عندما غضب يسوع، أخطأ وكان عليه أن يطلب من هللا أن يغفر له.  ____  .4
 ال يريد هللا أن تسلِّمه حقوقك الشخصيَّة.  ____  .5
إذا سلَّم شخص ما حقوقه الشخصيَّة هلل، لن ميتحنه هللا أبًدا لريى ما إذا كان   ____  .6

 ادقًا.ص
 يفكِّر معظم املؤمنني يف إظهار حمبَّـتهم هلل  عندما يغضبون من شخص ما.  ____  .7
 من الصعب جدًّا أن ختطئ عندما تغضب.  ____  .8
 معظم املؤمنني ال يغضبون أبًدا بعد أن يسلِّموا حقوقهم الشخصيَّة هلل.  ____  .9

كيف جيب أن تستجيب وضع هللا قوانني عدَّة يف الكتاب املقدَّس، وهي تبنيِّ لك    ____  .10
 بعد أن تسلِّمه حقوقك الشخصيَّة.

 ميكن جلروح املاضي غري املشفيَّة أن تغّذي مشكلة الغضب لديك.  ____  .11
ختربه عندما ينتهك شخص ما أحد احلقوق الشخصيَّة اليت سلِّمتها هلل، جيب أن   ____  .12

 دائًما أبنه أخطأ بفعلته هذه.



 االمتحان األوَّل    الطبعة اخلامسة 2
 لكّل سؤال)(نقطتان أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 : اخَرت اجلواب الصحيح ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال.تعليمات

 عندما يسلِّم شخص ما حقوقه الشخصيَّة هلل، جيب عليه: ____ .1
 أن يغضب دائًما .أ

 أن يغضب من هللا فحسب .ب
 أن يشكر هللا على أي أمر حيدث بعد ذلك .ت

 اآلتية: أعظم وصيَّة يف الكتاب املقدَّس هي____  .2
 حتّب قريبك .أ

 حتّب هللا .ب
 حتّب أصدقاءك .ت

 عندما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل، جيب عليك أن:____  .3
 تتعلَّم كيفيَّة تنمية صفات داخليَّة حتّل حمّل تلك احلقوق .أ

 النهار، مثَّ خترب راعي الكنيسة ابألمر تصلِّي أوالَّ وتصوم كلّ  .ب
 تطلب من هللا أن يردَّها إليك كامتيازات .ت

 أنت تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هلل من خالل:____  .4
 قبول املسيح خملًِّصا حلياتك .أ

 لك حقوقك الشخصيَّةتأن مي إخبار هللا أبنَّك تريد منه  .ب
 الصالة واستشارة حماٍم مؤمن .ت

 مسؤوليَّاتك الشخصيَّة هي:____  .5
 حقوقك الشخصيَّة .أ

 أمر حيّق لك القيام به .ب
 أمر طُلب منك القيام به .ت

 ، قد يرّد هللا إليك البعض منها. عندئٍذ تتّم تسميتها:ندما تسلِّم حقوقك الشخصيَّة هللع____  .6
 حقوق شخصيَّة .أ

 صيَّةمسؤوليَّات شخ .ب
 امتيازات .ت



 3  الغضب واحلقوق الشخصيَّة

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
ر ما تعنيه  .1  نقاط) 5’’. (احلقوق الشخصيَّة‘‘ما هي احلقوق الشخصيَّة؟ فسِّ

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقاط) 5ما أمهية تسليم حقوقك الشخصيَّة هلل؟ ( .2
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

ر كيف ميكن لإلنسان أن يسلِّم حقوقه الشخصيَّة هلل .3  نقاط، نقطتان لكل جواب) 8( .فسِّ
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
4. _____________________________________________ 

 نقاط) 4( ؟يلة املاضيةأذكر أحد حقوقك الشخصيَّة اليت متَّ انتهاكها خالل األسابيع القل أ.  .4
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

على االستجابة ابلطريقة ما هي الصفات اإلجيابيَّة الداخليَّة اليت تساعدك أكثر من غريها  ب. 
 نقاط) 4اليت يريدها هللا لدى انتهاك هذا احلّق الشخصّي؟ (

 _______________________________________________________  

  .أذكر ثالثة أمور ميكنك القيام هبا لتنمية هذه الصفة اإلجيابية الداخليَّة يف حياتك ت.
 نقاط لكل جواب) 3نقاط،  9(
1. _____________________________________________________  
 _______________________________________________________  

2. _____________________________________________________  
 _______________________________________________________  



 االمتحان األوَّل    الطبعة اخلامسة 4
 تكملة ت. .4

3. _____________________________________________________  
 _______________________________________________________  

 أذكر طريقة طبَّقت خالهلا هذا األسبوع ما تعلَّمته يف هذا الدرس. .5
 نقاط) 8( .أعِط إجابة حمدَّدة

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقطة) 21( .دوَّن أد�ه آ�ت احلفظ .6
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  



 الغضب واحلقوق الشخصيَّة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 

 (نقطتان لكّل سؤال)  صّح أو خطأ
1. X صح 

 
2. X صح 

 
3. X صح 

 
4. O خطأ 
5. Oخطأ 
6. O خطأ 

 
7. O خطأ 
8. O خطأ 
9. Oخطأ 

10. X صح 
 

11. X صح 
12. O خطأ 

 2الصفحة 
 أسئلة متعدِّدة اخليارات

 (نقطتان لكّل سؤال)
 ت .1

 ب .2

 أ .3

 ب .4

 ت .5

 ت .6

 
 



 واحلقوق الشخصيَّةالغضب 
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 3الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط 5 .1

 أجوبة مقرتحة
 ه بنفسي متوقًِّعا من اآلخرين أن يطيعوهقانون وضعتُ  .1
 شيء ميلكه شخص ما .2
 شيء حيّق لآلخر ابملطالبة به .3
 شيء حيّق لك القيام به .4

 نقاط 5 .2
 أجوبة مقرتحة

 حيّبينألن هللا  .1
 لكي أظهر هلل أنَّين أحبُّه .2
 احلقوق الشخصيَّة مرتبطة ابمللكيَّة. إذا كنُت مؤمًنا، جيب أن ميتلك هللا حقوقي. .3
 هللا هو السلطة النهائيَّة .4
 إًذا، لن أغضب من الناس ولن أقلق .5

  



 واحلقوق الشخصيَّةالغضب 
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 نقاط، نقطتان لكّل جزء 8 .3

 أجوبة مقرتحة
 عدِّد األمور اليت تغضبك .1
 الشخصيَّة كافةأعّد قائمة حبقوقك  .2
 صلِّ مسلًِّما حقوقك الشخصيَّة هلل .3
 قرر أن تشكر هللا على أي أمر حيدث .4

 نقاط      جواب شخصي 4   أ.  .4
 نقاط       جواب شخصي 4 ب.

 نقاط لكل جزء، أجوبة شخصيَّة 3نقاط،  9 ت. 

 4الصفحة 

 نقاط    جواب شخصي 8 .5

 آ�ت للحفظ . 6

 نقاط لكل آية 7نقطة  ،  21

 1: 15أمثال         20-19: 1يعقوب         27-26: 4أفسس 





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 

____________________________ 

الغضب واحلقوق الشخص يَّة 

الغضب واحلقوق الشخص يَّة 
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