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. edition thwith Others, 5Personal Relationshipsّمت 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 

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

 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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 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين
الضغط  النمو لدى املؤمنني اجلدد. إنَّ يشكِّل بناء العالقات السليمة ابآلخرين إحدى أهم نواحي 

األقران هو قوَّة مؤثِّرة جدًّا يف حياة الكثري من املؤمنني. وتكمن مشكلة وثيقة الصلة الذي ميارسه  السليب
جيب أن  من هنا، من اجلنس اآلخر، ويف املواعدة والزواج.هبذا املوضوع يف بناء صداقات أبشخاص 

 بوضوح االجتاه الذي يريد هللا أن يتَّخذوه يف هذه النواحي من حياهتم. ألشخاص احلديثو اإلميان يرى ا

1 
2 
3 
4 

 الفصل األوَّل. أي نوع من األصدقاء أ�؟
و اتريخ صداقاتك يف هذا الفصل، نسعى إىل اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسيَّة. ما ه

 الشخصيَّة؟ أي نوع من األصدقاء أنت؟ ما مدى فهمك لنظرة هللا للصداقات السليمة؟

 ا الفصل الثاين. أربعة أنواع من الصداقة
يف هذا الفصل، نسكتشف أربعة أنواع من الصداقة، وهي: املعارف، األصدقاء العاديون، 

احلر�ت واملسؤوليات املرتبطة بكّل نوع من األصدقاء املقرَّبون، األصدقاء احلميمون. ونصف 
 هذه األنواع من الصداقة.

 ؟كيف ميكنين بناء صداقات عظيمةالفصل الثالث.  
إذا أردت بناء صداقات عظيمة، جيب أن تبدأ من نفسك وأن تركِّز على أن تصبح اإلنسان 

نها لك،  الذي يريد هللا أن تكونه. ونتحدَّث يف هذا الفصل عن احلدود وعن احلماية اليت تؤمِّ
 وعن كيفيَّة اختيار أشخاص آمنني ليكونوا أصدقاءك.

 . اجلنس واحلياة املسيحيَّة4الفصل 
هلدف الرئيسي من هذا الفصل هو حتديد املوقف الذي جيب أن يتَّخذه املؤمن جتاه اجلنس. ا

ين، نتحدَّث عن يف اجلزء األوَّل من الفصل، نتناول موضوع اجلنس والعزوبيَّة. ويف اجلزء الثا
املواعدة ونستكشف اهلدف منها فضًال عن الفوائد واملخاطر املرتبطة هبا. ويف اجلزء الثالث، 

 نتطرَّق إىل موضوع الزواج من وجهة نظر هللا.

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

 الدرس اخلاص ابملعلِّمبر�مج  .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. 
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مة  مقدِّ
فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. 

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

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

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

 هذه املواد التعليميَّة.

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

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

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

ن هذه االستمارة ابملعلومات املناسبة اخلاصة هبذه الورقة يف بداية كّل درس. وتتضمَّن أدلَّة الدراسة نسخة فارغة ع
 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. 

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

إرشاد واضح حول  فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إىل’’ 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

صص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم ختصيص متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس ح
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 
الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحدة. وميكن بسهولة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها  يف

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

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

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

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

 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.

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

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

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

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
وينجحون يف االمتحان. وقد ّمت إدراج منوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل املعلِّم. كما وميكن منح 

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14شهادة إجناز للطالَّ
 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةعلى تعريف املعلِّمني منوذج يف الكتاب حتت عنوان 
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 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 
سابقة. فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ أن أخصَّ ابلشكر التعليميَّة خالل السنوات ال

يف بروكلني يف نيويورك من العام  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
 . حلياة جديدةة اجملموعدراسات . 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 Challengeوتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة 
هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت   وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل

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  14وقد يكون من األفضل تصوُّرها كعجلة هلا الدروس بشكل مستمر. 

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

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 على الكتاب املقدَّسنظرة سريعة  .2
 املواقف .3
 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 النمو من خالل الفشل .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 ابآلخرين .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 
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 9  العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 
 
 
 

 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّم.اخلالدرس 
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 حملة عامة عن الدرس
كثر صعوبة يف حياة األشخاص احلديثي اإلميان، يتناول هذا الدرس أحد جماالت املعيشة األ .1

 ومبشاكل أخرى تسيطر على حياهتم. ابإلدمان  مقيَّدينالذين كانوا  وخصوًصا هؤالء
عالقاهتم الشخصيَّة أبفراد عائالهتم  ما أصابيتحدَّر كثريون بينهم من خلفيَّات يشوهبا اخللل، 

سيكون من الصعب جدًّا وضعهم على درب بناء عالقات وأبصدقائهم ابخللل أيًضا. وابلتايل، 
 ، بصورة شاملة املرتبطة هبذا املوضوع كافَّة  املسائل هذا الدرس يغطِّيسليمة. ال ميكن أن 

 لبعض منها لدروس أخرى، مثل مواضيع اجلنس والعزوبيَّة واملواعدة والزواج.اوابلتايل سنرتك 

ب وتوزيعقبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس  .2  للطالَّ
املشروع األّول من دليل الدراسة قبل موعد احلّصة األوىل.  وجيب إمتام .األوىل عليهم الفروض

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

تتضمَّن تواريخ إجناز   قائمة فروض الصفالتالية من دليل املعلِّم جتد نسخة عن  ةالصفحيف  .3

لقائمة ابلتواريخ املناسبة عرب استخدام النسخة الفارغة  اتالفراغكّل فرض. اطلب منهم ملء 

  على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة.  فروض الصف

خمصًَّصا ملوضوع املواعدة. واجلدير ابلذكر هو أن يتضمَّن الفصل الرابع من دليل الدراسة جزًءا  .4
ري هذا املوضوع مبا يتناسب مع موضوع املواعدة خيتلف بني بلد وآخر. لذا، قد تضطر إىل تفس

 تقاليد البلد الذي تعيش فيه مع احلرص على صون مبادئ الكتاب املقدَّس املتعلِّقة هبذا املوضوع.

 يف هذا الدرس، مل يتم التطرق إىل موضوع اسرتداد العالقات املنهدمة. هذا موضوع مهم،  .5
ملشاكل األخرى املرتبطة وميكنك أن تدرج الكثري من الكن جيب تناوله ضمن إطار آخر. 

ابلعالقات ضمن هذا املوضوع. لكن املعضلة اليت متَّت مواجهتها يف أثناء كتابة هذا الدرس 
ختفيض عدد املواضيع اليت سيتم التطرُّق إليها. فنحن نسعى إىل وضع نقطة مبحاولة  تتعلَّق

 هذه املواضيع بصورة كنك تناول بعضانطالق أساسيَّة لبناء عالقات نكرم هللا من خالهلا. مي
متقدِّمة أو ضمن حلقات دراسيَّة  دراسات شخصية حلياة جديدةأكثر تفصيًال ضمن صفوف 

   .دراسات اجملموعة حلياة جديدةمن 
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 دليل املعلِّم 12

 األوَّلالدرس 
 أي نوع من األصدقاء أ�؟

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة  .1

 لقي نظرة فاحصة على كيفيَّة أتثري العالقات على حيايت يف هذه املرحلة.جيب أن ا

 ترمجة مسيث وفاندايك 20: 13اآلية الرئيسيَّة: أمثال  .2

.اَْلُمَساِيُر اْحلَُكَماَء َيِصُري َحِكيماً َوَرِفيُق اْجلُهَّاِل   ُيَضرُّ

ب مادة مرجعيَّة .3  للطالَّ

ابملشروعيتناسب الفصل األوَّل من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن االستعانة 
 ’’.األصدقاء‘‘األول من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 5-3(    نشاط حتضري للدرس .4

 استهّل درس اليوم بسرد قصَّة عن األصدقاء. 

د ال .أ تأثري اإلجيايب ألحد أصدقائك على حياتك. ميكنك أن خترب قصَّة جتسِّ

 Teenميكنك االستعانة مبقطع فيديو يظهر فيه أحد خرجيي خدمة  .ب
Challenge   ت صداقاتك بعد أن وهو جييب عن هذا السؤال: كيف تغريَّ

 سلَّمت حياتك ليسوع املسيح؟

مباشرة مع أحد اخلرجيني لكي جييب عن هذا السؤال:  تتحاورميكنك أن  .ت
ت صداقاتك بعد أن سلَّمت حياتك ليسوع املسيح؟ استدِع أحد كيف  تغريَّ

عدَّة من درس اليوم معه. وميكنك االستعانة به يف مراحل  تتحاور اخلرجيني لكي
 بعد أن آمن ابملسيح.  صداقاتهعن كيفيَّة تغريُّ لكي خيربك 
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 13 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 دقائق) 3 -2(    أعِط مقدِّمة عن درس العالقات الشخصيَّة ابآلخرين .5

ب حملة عامة سريعة عن املواضيع الرئيسيَّة اليت سيتم تناوهلا يف هذا الدرس.  أعِط الطالَّ
واحرص على القول إنَّ هذا الدرس لن يعلِّمهم كل ما حيتاجون إىل معرفته عن الصداقات، 

 كيفيَّة تطوير املؤمن هذه الناحية من حياته.لكنَّه يشكِّل نقطة انطالق حنو  

 موضوع العالقات مع اجلنس اآلخر إبجياز يف الفصل الرابع.  ستتناولأِشر إىل أنَّك 
يف الواقع، ميكن ختصيص دروس كاملة لكّل من املواضيع اآلتية: اجلنس والعزوبيَّة والزواج. 

ب على إجراء دراسات إضافيَّ حُ   ملقبلة. ا ة حول هذه املواضيع خالل األشهرّث الطالَّ
ب على أي  وإذا كنت تنوي التعليم عن هذه املواضيع يف خالل الفرتة املقبلة، أطِلع الطالَّ

 هذه الفرص املتاحة أمامهم. 

فرًصا لدراسة املواضيع اليت متَّ  دراسات شخصية حلياة جديدةيف هذا اإلطار، توفِّر 
تناوهلا يف هذا الدرس بصورة أكثر تفصيًال خالل األسابيع املقبلة. 

يوم، أوِضح أنَّنا حني نتكلَّم عن العالقات الشخصيَّة وبينما تعطي مقدِّمة عن درس ال
واألصدقاء من خارج العائلة على حد سواء. ابآلخرين، فنحن نقصد بذلك أفراد العائلة 
ا تعلَّمناه عن إنشاء من خارج العائلة إىل حد كبري مبوستتأثَّر كيفية إنشائنا عالقات أبشخاص 

 عالقات ضمن العائلة.

الفصل األوَّل من دليل  جزاء الرئيسيَّة الثالثة منة اليوم، انتبه إىل األيف أثناء تعليم حصَّ 
صها لكّل جزء. وميكنك أن ختصِّصالطالب وحدِّد املدَّة اليت  مدة متساوية لكّل جزء  ستخصِّ

 دقيقة. 15و 12ترتاوح بني 

 اتريخ عالقاتك الشخصيَّة .أ
 أي نوع من األصدقاء أنت؟ .ب
 للعالقات السليمة؟ما مدى فهمك لنظرة هللا  .ت
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 دليل املعلِّم 14

  النقطة أ. اتريخ عالقاتك الشخصيَّةأعِط مقدِّمة عن  .6
4، صفحة دليل الطالب  دقائق) 2-3(

ب أنَّنا بينما نتناول اتريخ عالقاهتم الشخصيَّة، سنتطرَّق بدايًة إىل عالقاهتم  أوَضح للطالَّ
 موضوع العالقات اخلياليَّة. العائليَّة ومن مثّ إىل صداقاهتم. ويف اجلزء الثالث ستتم معاجلة

كر�ت أليمة من جتارهبم ومبا أنَّنا نغوص يف موضوع شخصي جدًّا قد يكون مليًئا بذ 
بك.  اخلاصَّة، من املهم أن تسعى بصفتك معلًِّما إىل خلق جو من االنفتاح واألمان لطالَّ

جملال أو عرب دعوة أحد وميكنك حتقيق ذلك عرب املبادرة إىل مشاركة اختباراتك اخلاصَّة يف هذا ا
حول بعض هذه النقاط الرئيسيَّة  وحاورهإىل صفِّك  Teen Challengeخرجيي خدمة 

ب على اإلفضاء مبكنو�تبينما تعلِّم هذا الدرس. ومن شأ قلوهبم  ن انفتاحه أن يساعد الطالَّ
  والتحدُّث عن اختباراهتم اخلاصَّة.

 وجود يف عائلتك؟ما مدى اخللل امل أ. -1-النقطة أحتدَّث عن  .7
6-5دليل الطالب، صفحة  دقائق)  2-4(

 استهّل النقاش ابلقول صراحًة إنَّه ال يوجد إنسان متحدِّر من عائلة مثاليَّة. لكن 
ب  مثة عائالت يشوهبا خلل كبري. هنا، حدِّد العوامل اليت تسبِّب خلًال يف العائالت وادُع الطالَّ

 اليت يشوهبا اخللل. واطلب منهم إعطاء أمثلة على ذلك. تعريفهم اخلاص للعائلة مشاركة إىل

أن جمرَّد  ال يعين أنَّ عائلته �جحة وفاعلة، كما’’ مؤمنة‘‘إنَّ جمرَّد حتدُّر املرء من عائلة 
 ال يعين أن عائلته يشوهبا اخللل.غري مؤمنني  والدة أحدهم لدى أبوين

العائلة الفاعلة والعائلة اليت يشوهبا قائمة تتضمَّن خصائص  على اللوح وميكنك أن تدوِّن
خلل. ال تدع النقاش يطول حول هذا املوضوع. لكن ساعدهم لريوا أنَّ خللفيتهم العائليَّة أتثريًا 

 مع العالقات.  همقة تعاطي والديكبريًا على نشأهتم. وميكنك أن تطلب منهم تقييم طري
م يتمتَّعاهل كا� ؟ اواجها مشاكل كثرية مع أصدقائهم ان بصداقات سليمة و�جحة؟ أم إ�َّ
 منغلقني وامتنعا عن إنشاء أي صداقات؟  ياهل بق

لو أ�ما كا� يتحدران من عائلة يشوهبا اخللل، ملا تعلَّما دروًسا مهمَّة حول كيفيَّة بناء 
 عالقات سليمة ابآلخرين.
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 15 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 ’’؟هل احتلَّت اإلساءة جزًءا من اتريخ عائلتك‘‘ .ب-1-النقطة أحتدَّث عن  .8
7-6دليل الطالب ص.  دقائق)  2-4(

يف كيفيَّة تناول هذه النقطة يف احلصَّة الدراسيَّة. فمن شأ�ا أن تعيد إىل جدًّا ُكن حذرًا 
ب الكثري من الذكر�ت املؤملة إذا كانوا يتحدرون من عائالت مليئة ابإلساءات.  أذهان الطالَّ

الطفولة،  ليت تعرَّضوا هلا يف سنّ عن اإلساءات ادفعهم إىل التحدُّث علًنا فليس هدفنا الرئيسي 
بل إنَّنا نريد أن نشري إىل أن اإلساءة ضمن العائلة تتسبَّب أبضرار كبرية يف العالقات الشخصيَّة 

 ابآلخرين.

ب يتحدَّرون من بيئة مليئة ابإلساءات اللفظيَّة واجلسديَّة  وأوِضح أنَّه إذا كان الطالَّ
واجلنسيَّة، فال بّد أن هذه اإلساءات تسبَّبت أبضرار كبرية يف حياهتم. وميكنهم أن والعاطفيَّة 

يتعلَّموا كيفيَّة إنشاء عالقات سليمة يف حياهتم، لكن األضرار املتأتية عن اختبارات املاضي 
 ستصعِّب عليهم هذه املهمَّة.

 يًّا، تعرَّضوا هلا شخصحدَّثوا تفصيًال عن أنواع اإلساءات اليت تأِشر إىل أنَّكم لن ت
ك ستخصِّص حصًصا أخرى ملساعدهتم يف هذا اجملال يف حياهتم. واذكر على سبيل موضًحا أنَّ 

، من أتليف سايل ’’ملتزم ابحلرية‘‘، ما ترمجته ’’Committed to Freedom‘‘املثال درس 
 كولربيث، وهي تتناول فيه موضوع االعتداءات اجلنسيَّة. 

ضوء يف سياق النقاش على مدى عمق الضرر الذي ميكن أن واحرص على تسليط ال
، لكن، بدًال من ذلك، ’’عالقات آمنة‘‘يتأتى عن العالقات اليت يفرتض هبا أن تكون 

ر ثقتك،  ا عالقات مسيئة ومؤذية. ومن شأن هذا النوع من العالقات أن يدمِّ  تبنيَّ أ�َّ
 أبي شخص آخر. ال ابلشخص املسيء إليك فحسب، بل أيًضا يف عالقتك

يشارك يف هذه احلصَّة،  Teen Challengeيف هذا الصدد، إذا كان أحد خرجيي خدمة 
ثري اختبارات كيفيَّة أتوكان قد عاىن من اإلساءة يف املاضي، أطلب منه أن يشارك إبجياز  

 ابآلخرين. املاضي على عالقاته
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 دليل املعلِّم 16

 ’’؟ابلعالقات  ما هي تقاليد عائلتك املتعلقة‘‘ت، -1-النقطة أحتدَّث عن  .9
8-7دليل الطالب، ص.   دقائق) 2-4(

بينما تناقش هذا اجلزء من الدرس، أوِضح أنَّه كان لتقاليد� العائلية يف موضوع العالقات 
والنقطة أ حتت عنوان أتثري كبري على حياتنا. يف بعض اجلوانب، يوجد تداخل بني هذه النقطة 

 ’’.ما مدى اخللل املوجود يف عائلتك؟‘‘

وأِشر إىل أنَّه من السهل اختالق األعذار حول كيفيَّة تعاطينا مع العالقات عرب القول: 
كن أن تكون تقاليد بعض العائالت ممتازة، فيما تقاليد ومي’’. لطاملا كانت هذه حال عائلتنا‘‘

عائالت أخرى مسيئة جدًّا. وابلتايل، جيب إخضاعها المتحان كلمة هللا لنقّرِر ما إذا كان 
در بنا االستمرار يف اعتمادها أو العمل على استبداهلا بتقاليد أخرى. وحثَّهم على أن يبادروا جي

 ابتكار تقاليد جديدة تتوافق مع كلمة هللا لكي يسلِّموها إىل أطفاهلم.إىل 

 هل كان ألصدقائك أتثري إجيايب أم سليب عليك؟ .أ-2-النقطة أحتدَّث عن  .10
9-8دليل الطالب، ص. دقائق)  2-3(

يف هذا اجلزء، ننتقل من اتريخ العالقات الشخصيَّة أبفراد العائلة إىل اتريخ العالقات 
الشخصيَّة ابألصدقاء. ميكنك أن تعّد قائمتني تتضمَّنان أوجه التأثري السليب واإلجيايب 

ألصدقائهم عليهم، لكي ترجع إليهما لدى مناقشة النقطة ت من هذا الدرس حتت عنوان 
’’. للعالقات السليمةنظرة هللا ‘‘

السؤال األول من املشروع األول من دليل الطالب إىل مشاركة أجوبتهم عن وادُع 
 الدراسة.

فكِّر لبعض الوقت يف األشخاص الذين كانوا أصدقاءك املفضَّلني. عدِّد  السؤال األول:
حسناهتم أو النقاط اإلجيابيَّة يف حياهتم اليت جعلت منهم أصدقاء 

 .صاحلني

دقائك أتثري إجيايب أم هل كان ألص -جوبتهم عن هذين السؤالنيأل ه ميكنأِشر إىل أنَّ 
رات اليت تبنيِّ مدى فهمهم  -سليب عليك  ملاهيِّة العالقات السليمة.أن تعطي بعض املؤشِّ

1  



 17 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 ’’هل سبق أن تورَّطت يف عالقات سامَّة؟‘‘ .ب-2-النقطة أحتدَّث عن  .11
9دليل الطالب، ص.  دقائق)  2-3(

لدى التحضري هلذا اجلزء من الدرس، ميكنك أن ختتار مسبًقا شخًصا سبق له أن تورَّط 
يف عالقات سامَّة وأن تطلب منه االستعداد ملشاركة هذا اجلزء من اتريخ حياته الشخصيَّة. 

ب يف صفِّك، ميكنك أن   حول هذا املوضوع. حتاورهوإذا كان هذا الشخص أحد الطالَّ

ب، ميكنك أن تبحث عن شخص وإذا مل تكن هذه احل الة تنطبق على أي من الطالَّ
 حول هذا املوضوع. وحماورتهعاىن من العالقات السامَّة يف حياته 

وإذا مل جتد طالًبا تنطبق عليه هذه املواصفات، ميكنك أن جتد شخًصا سبق أن تورَّط يف 
ا عرب تسجيل شريط فيديو عالقات سامَّة يف حياته وحماورته،  يظهر فيه وهو خيرب كيف بدا رمبَّ

العيش مع هؤالء األصدقاء. واطلب منه أن خيرب أيًضا كيف متكَّن أخريًا من التحرُّر من تلك 
 .السامَّة العالقات

 يف ما يلي بعض األمثلة عن العالقات السامَّة:

 أن تكون يف عالقة مع شخص يسيء إليك جسد�ًّ أو لفظيًّا. •

لك تنغمس أكثر فأكثر يف اخلطيَّة واإلدمان أن تكون يف عالقة مع شخص جيع •
 وغريها من املشاكل اليت تتحكَّم يف حياتك.

 أن تكون يف عالقة مع شخص حياول التحكُّم يف حياتك. •

 أن تكون يف عالقة مع شخص حياول توريطك يف أنشطة إرهابيَّة. •

 يبعدك عن عالقتك الوثيقة ابهلل.أن تكون يف عالقة مع شخص •

ة جتلب الدمار السامة حياتك وهتدم ما يريد هللا أن تنعم به. العالقة السامالعالقة تفسد 
 بدًال من أن تبنيك. إىل حياتك وتقضي عليك
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 دليل املعلِّم 18

 ’’ما هي املشاكل اليت واجهتها يف صداقاتك؟‘‘ت -2-النقطة أحتدَّث عن  .12
10دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

ب يف لدى مناقشة هذه النقطة، ميكنك أن تعد قائمة أبنو  اع املشاكل اليت واجهها الطالَّ
 ومن احملتمل جدًّا أن يفتحوا قلوهبم ويشاركوا آراءهم.صداقاهتم. 

 السؤال الثاين من املشروع األول من دليل الدراسة.واطلب منهم مشاركة أجوبتهم عن 

 السؤال الثاين: أّي نوع من العوامل (املشاكل، اخلالفات...) يهدم الصداقات؟

ب أن يتكلَّموا صراحًة، ميكنك االستعانة أبمثلة من حياتك اخلاصَّة،  وإذا مل يشأ الطالَّ
وإعداد قائمة ببعض املشاكل اليت  Teen Challengeأو التحاور مع أحد خرجيي خدمة 
جلبها أصدقاء املاضي إىل حياته. 

 ’’عالقات يف العامل اخليايلّ ‘‘ 3-النقطة أحتدَّث عن  .13
10دليل الطالب، ص.   دقائق) 2-3(

الطبيعي لدى التحدُّث عن مكانة العالقات اخلياليَّة يف حياهتم، أوضح الفرق بني اللعب 
يف سّن الطفولة وتصرُّفات الكبار. �قشوا بعض طرق إنشاء الكبار عالقات خياليَّة غري 

وتشكِّل . كما أذها�مقامة عالقة جنسيَّة يف إبلشهوة، أي ابمنها يرتبط البعض سليمة، و 
 مشاهدة األفالم اإلابحيَّة مثًال آخر عن العالقات اخلياليَّة غري السليمة. 

ب أن  ليست عالقات حقيقيَّة،  ا�مذهأا يف و�تخيَّلالعالقات اليت يوأوِضح للطالَّ
مشريًا إىل أن األلعاب اإللكرتونيَّة تدفع املرء إىل إنشاء عالقات خياليَّة ميكن 

 للعالقات احلقيقيَّة.أن تصبح بديًال 

ابة هو شعورك  واجلدير ابلذكر هو أن أحد األسباب اليت جتعل العالقات اخلياليَّة جذَّ
أبنَّك تتحكَّم فيها ابلكامل كو�ا تدور يف ذهنك. لكن العالقة احلقيقيَّة تنطوي على خماطر 

 ف اآلخر.ر أكرب ال سيما وأنَّك قد تتعرَّض للرفض من جانب الط

أن العالقات اخلياليَّة لن جتعلك تشعر ابلرضى أبًدا ألن هللا خلقك إلنشاء وأِشر إىل 
 عالقات حقيقيَّة.
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 19 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 ’’أي نوع من األصدقاء أنت؟‘‘ .النقطة بحتدَّث عن  .14
13-11دليل الطالب ص. دقيقة)  1-2(

بينما تستعرض اجلزء الرئيسي الثاين من حصَّة اليوم، أِشر إىل أنَّك ستتحدَّث عن اجلانب 
تعلِّق هبم ضمن معادلة الصداقة. ففي اجلزء األوَّل، حتدَّثنا بشكل رئيسي عن كيفيَّة تعاطي امل

 اآلخرين معهم ضمن العالقة.

 ’’هل أنت صديق آمن؟‘‘ .1-النقطة بحتدَّث عن  .15
11دليل الطالب ص.  دقائق)  3-4(

ب  أدعُ   أنفسهم مكان الشخص اآلخر والسؤال:إىل وضع الطالَّ

 اآلخرون أن يكونوا أصدقائي؟هل يريد  •

 أي نوع من األصدقاء أ�؟ •

 هل كان يل أتثري سليب أم إجيايب يف حياهتم؟ •

 هل أ� أهل للثقة؟ •

واطلب منهم مناقشة نظرة اآلخرين هلم. فنحن حناول أن ندفعهم إىل إلقاء نظرة فاحصة 
 وصادقة على أنفسهم لكي يروا أي نوع من األصدقاء هم يف حياة اآلخرين.

 ’’هل أنت مدمن على العالقات؟‘‘ .2-النقطة بحتدَّث عن  .16
12-11دليل الطالب ص.   دقائق) 3-4(

االستماع إىل شهادة حياة شخص كان لدى التحضري هلذا اجلزء من الدرس، ميكنك 
 مدمًنا على العالقات، وكان يستغل الناس عند احلاجة ويبتعد عنهم بعد أن ينال مراده. 

ب  واطرح السؤال اآليت بصيغة املاضي: هل كنت مدمًنا على العالقات؟ إذا تطوَّع أحد الطالَّ
للتحدُّث عن هذا املوضوع، أطلب منه أن يصف ما بدا عليه األمر وأن يتحدَّث عن العواقب 

 املرتتِّبة على ذلك على املدى الطويل.
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 دليل املعلِّم 20

 ’’؟هل أنت مساعد إجياّيب أم سليبّ ‘‘، 3-ة بالنقطحتدَّث عن  .17
13-12دليل الطالب ص.  دقائق)  3-5(

ه أبنَّه الشخص الذي  يف بداية النقاش، أحرص على تعريف املساعد السليب واصًفا إ�َّ
يقدِّم النوع اخلطأ من املساعدة لصديق أو حبيب. يغّذي املساعد السليب املشكلة يف حياة 

ويسرت  أخطاءه ويربِّرها عرب اختالق األعذار. وهو ميتنع عن مواجهة املشاكل يف صديقه 
. وهو يعتقد أيًضا أنَّه من مساعدة اآلخر وإنقاذهوالراحة العالقة، ويستمدَّ اإلحساس ابلرفاهيَّة 

 . سلًبا َلما واجه صديقه املشاكل اليت تؤثِّر على حياته ،أفضلإنساً� لو كان 

 Present Day Miracles at‘‘أكثر تفصيًال يف كتاب  ا املوضوع بصورةيتّم تناول هذ
Teen Challenge ’’ معجزات اليوم احلاضر يف خدمة ‘‘، ما ترمجتهTeen Challenge 

كما وميكنك تنزيل   ’’.املساعدة السلبيَّة‘‘ويتضمَّن فصًال عن  ،من أتليف دايفيد ابيت’’ 
إضغط  .www.iTeenChallenge.org ع اإللكرتوين نسخة عن هذا الفصل جمَّاً� عن املوق

، ما ترمجته ’’’Enabling‘‘واحبث عن مقالة حتت عنوان  Ministry Toolsعلى 
’’. املساعدة السلبية‘‘

ب بعض الطرق املختلفة اليت قدَّموا من خالهلا مساعدة سلبيَّة لآلخرين  �ِقش مع الطالَّ
كيف أن تقدمي هذا النوع اخلطأ من املساعدة يؤدي إىل تدمري يف حياهتم. وساِعدهم لريوا  

 الصداقات السليمة وتغذية العالقات اليت يشوهبا خلل.

 ’’ للعالقات السليمة؟ما مدى فهمك لنظرة هللا‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .18
13دليل الطالب، ص.  دقيقة)  1-2(

ة حول كيفيَّة ارتباط استهّل هذا اجلزء الثالث من حصَّة اليوم عرب إعطاء حملة عامة سريع
اتريخ عالقاتنا الشخصيَّة  تناولنا ،هذا املوضوع ابجلزءين السابقني من هذا الدرس. يف البداية

 مثَّ حتدَّثنا عن نوع األصدقاء الذي ننتمي إليه. أبفراد العائلة واألصدقاء. 

دليل من الفصل يف يف هذا اجلزء، سنتحدَّث عن نظرة هللا للعالقات. يتضمَّن هذا اجلزء 
ست نقاط فرعيَّة. حدِّد النقاط اليت سرتّكز عليها وتلك اليت ميكنك  )17-13الطالب (ص. 

ب حنوالتحدث عنها بشكل سريع  فقرة التطبيق الشخصي حلصَّة اليوم.  بينما تقود الطالَّ
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 21 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 الكثري ليقوله عن العالقات الشخصيَّة ابآلخرين، الكتاب املقدَّس  لدى أوِضح أنَّ 
وأنَّنا حنسن صنًعا عندما نستمع إىل ما يقوله هللا عن سبل االرتقاء إىل مستوى أعلى يف هذه 

 الناحية من حياتنا.

   ،’’ جيب أن تشكِّل أولوية يف حياتك يف نظر هللالعالقات اليت‘‘، 1-النقطة تحتدَّث عن  .19
13دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

يف بداية احلديث عن هذه النقطة، أطلب منهم التأمُّل يف الوصيتني العظميني يف الكتاب 
. وأِشر إىل أن 31-28: 12املقدَّس، ومها مرتبطتان مبوضوع العالقات. راِجع إجنيل مرقس 

وميكننا أن نتعلَّم منه الكثري حول كيفيَّة يف موضوع العالقات ابآلخرين  املوثوق اخلبريهللا هو 
 حتسني عالقاتنا ابآلخرين.

تشكِّل العالقات السليمة جزًءا من خطَّة هللا حلياتك، ومفتاح اختبار ملء احلياة، 
 ألنَّه هو من حدَّد ماهيَّة احلياة احلقيقية.

 ’’خطَّة هللا للدروس األوىل حول العالقات‘‘، 2-النقطة تحتدَّث عن  .20
14دليل الطالب ص.  ) دقائق 2-3(

ب يتألَّمون لدى مواجهتهم حقيقة تقاعس  ميكن أن جيعل هذا املوضوع بعض الطالَّ
عن السلوك وفق خطَّة هللا حلياهتم. يف الواقع، مل يرَق بعض اآلابء إىل مستوى خطَّة هللا والديهم 

 هلم.

ا فاهلل يريد أن  يتعلَّم األبناء من آابئهم كيفيَّة إنشاء عالقات سليمة ابآلخرين. لكن رمبَّ
ب يف عائالت مفكَّكة  . هنا، ميكنك أن تطلب منهم الرجوع إىل قائمةنشأ الكثري من الطالَّ

العائالت.  األساليب املختلَّة اليت تسلك فيها

ملرتبطة ابلعالقات. لكن متَّت فنحن ال نسعى إىل إلقاء اللوم على اآلابء بسبب املشاكل ا
هتيئة كثريين بيننا إلنشاء عالقات غري سليمة ابآلخرين ألن آابء� مل يعلِّمو� نظرة هللا للعالقات 

 السليمة.
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 دليل املعلِّم 22

 ’’نظرة العامل مقابل نظرة هللا للعالقات‘‘، 3-النقطة تحتدَّث عن  .21
15-14دليل الطالب، ص.   دقائق) 3-5(

من أي نقطة أكثر  للتحدُّث عن هذه النقطةوقت من الاملزيد قد ترغب يف ختصيص 
ب على فهم الفرق بني نظرة العامل ونظرة هللا للعالقات جماًال  أخرى. وتشكِّل مساعدة الطالَّ

ا للنمو.  مهمًّا جدًّ

حتدَّث إبجياز عن كيفيَّة أتثُّر نظراهتم للعالقات ابلثقافة اليت نشأوا فيها، أي ابألفالم 
 والربامج التلفزيونيَّة.واألصدقاء 

حيث يتّم  من دليل الطالب 15الصفحة وميكنك أن تطلب منهم أن ميألوا الفراغ يف 
وُيشار إىل أن خصائص العالقات املختلفة حتديد الفرق بني نظرة العامل ونظرة هللا للعالقات. 

ب.  الستَّة ليست شاملة، فثمة خصائص أخرى ميكن أن حتدِّدها أنت والطالَّ

واحدة من  نظرة هللا لكلّ على البحث عن آ�ت يف الكتاب املقدَّس تتماشى مع  همحثَّ 
خصائص العالقات. 

 ’’حكمة سفر األمثال حلياتك اليوم‘‘، 4-النقطة تحتدَّث عن  .22
15 الطالب ص.دليل   دقائق) 2-3(

العثور لكن أطلب منهم  لك الوقت ملناقشة هذا املوضوع بصورة مفصَّلة. قد ال يتسىنَّ 
على أمثال تتناول موضوع العالقات يف الكتاب املقدَّس. فهذا السفر مليء بتحذيرات من 

ب على قراءة  العالقات الرديئة وبنصائح سديدة حول كيفيَّة بناء عالقات سليمة. حثَّ الطالَّ
 سفر األمثال والبحث عن كّل آية تتناول موضوع العالقات.

هذه اآل�ت يف سفر األمثال بل أن يبدأوا بتطبيقها يف  واطلب منهم أالَّ يكتفوا بتحديد
 حياهتم أيًضا.
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 23 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 ’’استخلص الدروس من شخصيَّات الكتاب املقدَّس‘‘، 5-النقطة تحتدَّث عن  .23
17-16دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

ميكن بسهولة ختصيص حصَّة كاملة هلذا املوضوع. لذا، حدِّد مقدار الوقت الذي 
وتشكِّل شخصيَّات الكتاب املقدَّس أمثلة مهمَّة عن اقشة هذه النقطة. ستستغرقه يف من

 الدروس اليت جيب علينا تطبيقها يف حياتنا يف ما خيّص العالقات ابآلخرين.

ب صفِّك  ا تناسب طالَّ اخَرت أمثلة من دليل الطالب أو أي أمثلة أخرى تشعر أب�َّ
 ت.ملساعدهتم على استخالص دروس مهمَّة عن العالقا

إحدى تلك وميكنك أيًضا أن تطلب من طالب واحد أو أكثر إجراء دراسة مسبقة عن 
الدروس اليت استخلصها من  تقدمي تقرير أمام الصف عنالشخصيَّات يف الكتاب املقدَّس و 

 حياهتا.

 ’’كيف كانت عالقة يسوع ابألشخاص اآلخرين؟‘‘ .6-النقطة تحتدَّث عن  .24
17دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

 يسوع هو أعظم معلَّم عن العالقات يف الكتاب املقدَّس. وميكن ختصيص حصَّة كاملة
اجلزء من الدرس. اخَرت مثلني أو ثالثة أمثلة من حياة يسوع ميكن أن يستخلص  لتعليم هذا

ب دروًسا مهمَّة حول العالقات لكي يطبِّقوها يف حياهتم.  منها الطالَّ

 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .25

كن أن يتمحور التطبيق الشخصي حول مواضيع عدَّة من درس اليوم. من هنا، مي
ب يف درس اليوم.  عليك أن حتدِّد املواضيع اليت حتتّل األولويَّة لدى الطالَّ

ب إىل  .أ  إعداد قائمة حول نظرة العامل للعالقات مقابل نظرة هللا للعالقات. أدُع الطالَّ
واطلب منهم ملء  من دليل الطالب. 15-14فحة الصيف تناول هذا املوضوع  وقد متَّ 

الفراغات استناًدا إىل اختباراهتم احلياتيَّة، مع اقتباس آ�ت من الكتاب املقدَّس تصف 
نظرة هللا للعالقات. وميكنك أن جتعلهم ينقسمون إىل جمموعات للعمل على هذا 

 املشروع. 
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موضوع العالقات مع آ�ت من سفر األمثال تتحدَّث عن  10أطلب منهم اقتباس  .ب
 اآلخرين، وإعداد تقرير حول كيفيَّة تطبيق هذه اآل�ت يف حياهتم.

د عالقته ابلغري، مع استخالص  6أطلب منهم دراسة حياة يسوع وحتديد  .ت أمثلة جتسِّ
 دروس ميكنهم تطبيقها يف حياهتم اليوم.

 فروض .26

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

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

 ’’.األصدقاء‘‘شروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان املَضع عالمات على  .ب

ب على إلقاء نظرة على  .ت  املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان حثَّ الطالَّ
والبدء ابلعمل على تطبيقه بعد قراءة الفصل الثاين من دليل  ’’أنواع خمتلفة من الصداقة‘‘

أوِضح أنَّكم ستبدأون ابلعمل على تطبيق هذا املشروع يف احلصَّة املقبلة. الطالب. 

 تقييم الدرس .27

 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 الثاين
 أنواع من الصداقةأربعة 

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

األوىل حنو بناء عالقات آمنة ابعتماد طرق عمليَّة للوفاء مبسؤوليَّايت تتمثَّل اخلطوة 
 كصديق.

 ترمجة مسيث وفاندايك  7: 13كورنثوس   1اآلية الرئيسيَّة:  .2

 ُجو ُكلَّ َشْيٍء َوَتْصِربُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.َحتَْتِمُل ُكلَّ َشْيٍء َوُتَصدُِّق ُكلَّ َشْيٍء َوتـَرْ احملبَّة 

الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدس   7: 13كورنثوس   1
ََحبَُّة َحتِْمي َدائًِما،

ُق َداِئًما، امل .َوَحتَْتِمُل َداِئًما َوتـَْرُجو َدائًِما، َوُتَصدِّ

 اآلية كاآليت: وميكن ترمجة هذه

إذا كنت حتّب شخًصا ما، فستحرص على أن تكون وفيًّا له مهما كان الثمن. 
 وستؤمن به دائًما، وستتوقَّع األفضل منه دائًما، وستدافع عنه دائًما.

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. وسنستعني ابملشروعني األول 
 ة يف هذه احلصَّة.والثاين من دليل الدراس

 ’’األصدقاء‘‘املشروع األوَّل، 

 ’’أنواع خمتلفة من الصداقة‘‘املشروع الثاين، 
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 لدرس اليوم املعلِّم خطَّة .4

يعرض الفصل الثاين من دليل الطالب الصداقة بصورة قد ال تبدو مألوفة ابلنسبة إىل 
ب. لذا، ُكن على استعداد إلعطاء أمثلة حمدَّدة عن كل  مستوى من مستو�ت الصداقة. الطالَّ

 وميكنك االستعانة أبمثلة من حياتك اخلاصَّة لتعليم هذا الدرس.

حول هذا  حتاورهويتمثَّل اخليار اآلخر املوضوع أمامك بدعوة ضيف إىل الصف لكي 
املوضوع. واحرص على أن يكون هذا الضيف مطَّلًعا على مضمون الفصل الثاين من دليل 

 طاء أمثلة توضيحيَّة عن كل مستوى من مستو�ت الصداقة األربعة.الطالب ومستعّدا إلع

 واحرص كل احلرص على اإليضاح أن املستوى الرابع من الصداقة، حتت عنوان 
ا ال يزال أمام البعض منهم الكثري ليتعلَّمه عن ال يتحدَّث عن اجلنس. ’’ أصدقاء محيمون‘‘ فرمبَّ

 احلميميَّة احلقيقيَّة يف العالقة.

معهد مبادئ احلياة األساسيَّة ند مضمون حصَّة اليوم إىل مبادئ متَّ تعليمها يف يست
Institute in Basic Life Principles ويتضمَّن كتاب التدريس الذي يتّم استعماله يف .

املعهد معلومات إضافيَّة حول كل مستوى من مستو�ت الصداقة األربعة. وميكنك االستعانة 
. هبا يف حصَّة اليوم

 دقائق) 3-2(    نشاط التحضري للدرس .5

ب إىل التفكري يف األشخاص الذين كانوا أصدقاءهم  استهّل نقاش اليوم بدعوة الطالَّ
 نويف العوامل اليت جعلت منهم أصدقاء مقرَّبني. واطلب منهم الرجوع إىل أجوبتهم عاملفضَّلني 

لرغم من أنَّك استعنت هبذا املشروع يف السؤال األوَّل من املشروع األوَّل من دليل الدراسة. واب
 االرتباط بدرس اليوم. مرتبط كلّ إىل أنَّه  أِشر  الدرس السابق،

ملاذا مل يصبح كل شخص تعرَّفوا إليه ‘‘وأحد األسئلة اليت ميكنك طرحها هو اآليت: 
 سنركِّزجيب أن يدفعهم األمر إىل التفكري يف أحد املواضيع الرئيسيَّة اليت’’ صديقهم املفضَّل؟

 عليها اليوم، وهو أنَّه ليس من الضروري أن يصبح كل شخص نتعرَّف إليه صديقنا املفضَّل.
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 18دليل الطالب ص.  دقائق)  3-2(    أعِط مقدِّمة عن درس اليوم .6

يف بداية درس اليوم، أِشر إىل أنَّك ستتناول أربعة أنواع من الصداقة أو أربعة مستو�ت 
عهم على  ابملشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان االستعانة من الصداقة. شجِّ

يف النشاط األوَّل من هذا املشروع، عليهم أن يذكروا أمساء  ’’.أنواع خمتلفة من الصداقة‘‘
حثَّهم على و ة. نوع من أنواع الصداقة أبفضل صور  ين تنطبق عليهم صفات كلاألشخاص الذ

تدوين أمساء األشخاص يف خالل حصَّة اليوم. 

ميكنك أن تشري أيًضا إىل أن بعض األشخاص يفتقرون إىل األصدقاء املقرَّبني أو 
م مرغمون على ملء كّل فراغ  احلميمني. واحرص ب أب�َّ أبمساء األشخاص على أالَّ يشعر الطالَّ

 الذين ينتمون إىل الفئة املعنيَّة يف النشاط األوَّل من املشروع الثاين من دليل الدراسة.

20-18دليل الطالب ص.  دقائق)  10-4(    النقطة أ. املعارفحتدَّث عن  .7

أِشر إىل أنَّك ستتناول كل مستوى من ثالثة هذا املستوى من الصداقة، بينما تناقش 
 .جوانب خمتلفة

 الوصف .1
 حر�تك .2
 مسؤوليَّاتك .3

أنَّك يستغرب البعض حتديد الصداقات من حيث احلر�ت واملسؤوليَّات. لكن أوِضح  قد
تريد منهم أن ينظروا إىل كل نوع من أنواع الصداقة من منظور هللا وما يريد منَّا أن نفعله فيه. 

 احرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة عن املعارف.

، مكتوب أنَّه جيب علينا أن نعترب لقاء� بكل إنسان من دليل الطالب 19الصفحة يف 
ب معىن ذلك وأعِط أمثلة حمدَّدة على ذلك.’’.  فرصة إهليَّة‘‘  احرص على أن يفهم الطالَّ

أمورًا حمدَّدة ميكنهم القيام هبا يف  من دليل الطالب 20-19الصفحة أيًضا، تتضمن 
 .ال يكون مؤمًنا ابملسيح عدًدا كبريًا من معارفهم قد عالقتهم ابملعارف. وأِشر إىل أن

وميكنك أن تشري إىل أن دائرة املعارف تصبح املصدر الذي ننتقي منه األشخاص الذين 
بني عاديني وأصدقاء مقرَّ أعلى، لكي يصبحوا أصدقاء  سرتتقي عالقتنا هبم إىل مستوى
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 األشخاص الذين ميكن أن يصبحوا وجيب أن نسعى عمًدا إىل التعرَّف إىلمحيمني. أصدقاء و 
 أصدقاء مقرَّبني إلينا.

، عليهم أن يسعوا إىل التعرُّف إىل مؤمنني آخرين يف كنيستهم، على أن يكونوا يف الواقع
 أشخاًصا أكثر نضوًجا منهم لكي يساعدوهم على االقرتاب إىل هللا.

ب على عدم التخاذل  وعدم االنتظار إىل أن �يت  يف بناء صداقات جديدةوحثَّ الطالَّ
عهم على السعي عمًدا إىل توسيع دائرة معارفهم طالبني  آخرون  ملتمسني صداقتهم. بل شجِّ

من هللا أن يقودهم يف بناء هذه العالقات. حثَّهم على العطاء وليس األخذ، فيبحثوا عن 
عون إىل التقرُّب األشخاص الذين حيتاجون إىل صديق ويعملون على بناء صداقة معهم. وال يس

 من األشخاص احملبوبني فحسب.

21-20دليل الطالب ص.  دقائق)  10-4(    النقطة ب. أصدقاء عاديونحتدَّث عن  .8

ابلشكل نفسه الذي اتَّبعته يف اجلزء املتعلِّق ابملعارف لكي تصف األصدقاء استعن 
ًما املوضوع إىل ثالثة أجزاء: الوصف، حر�تك، مسؤو  لياتك. وساعدهم على العاديني، مقسِّ

 أن يروا الفرق بني املعارف األصدقاء العاديني.

واحرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة عن األصدقاء العاديني مشريًا إىل أنَّ عليهم اختيارهم 
أبنفسهم واعتماد معايري أعلى من تلك اليت اعتمدوها يف اكتساب املعارف. وينطبق املبدأ 

 من الصداقة.نفسه على املستويني التاليني 

ب أنَّك ستتحدَّث يف احلصَّة املقبلة بصورة أكثر استفاضة عن أمهية اختيار  ر للطالَّ فسِّ
أصدقاء آمنني. وحثَّهم على إيالء أمهية هلذا املوضوع حىتَّ عندما خيتارون أصدقاءهم العاديني. 

 ’’هل ميكن لفالن أن يكون صديًقا آمًنا؟‘‘عليهم أن يسألوا أنفسهم: 

ومسؤولياهتم على مستوى الفرق بني مسؤوليَّاهتم يف هذا املستوى من الصداقة أوِضح 
املعارف. وساعدهم لريوا أن املسؤوليَّات كافة اليت تنطبق على مستوى املعارف تنطبق أيًضا 

ستوى الصداقة العادية على مستوى الصداقة العاديَّة وتزيد. يف الواقع، إن املسؤوليَّات املرتبطة مب
 من تلك املرتبطة مبستوى املعارف. كثريأعظم ب

قد دعوت صديًقا للتحدُّث عن موضوع الصداقة يف هذه احلصَّة،  توإذا كن
 أطلب منه مشاركة بعض األفكار اليت تعلَّمها حول األنواع املختلفة من الصداقة.
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ب على إنشاء صداقات عاديَّة أبشخاص من  وقد يكون من املفيد أيًضا أن تشّجع الطالَّ
 أعمار خمتلفة وليس أبشخاص من سنِّهم فحسب.

 ’’أصدقاء مقرَّبون‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .9
22-21دليل الطالب ص.  دقائق)  4-10(

استعن ابلشكل نفسه الذي اتَّبعته يف املستويني السابقني من الصداقة لكي تصف 
ًما املوضوع إىل ثالثة أجزاء: الوصف، حر� تك، مسؤولياتك. األصدقاء املقرَّبني، مقسِّ

 وساعدهم لريوا الفرق بني األصدقاء املقرَّبني واملعارف واألصدقاء العاديني.

واحرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة عن األصدقاء املقرَّبني مشريًا إىل أنَّ عليهم اختيارهم 
أبنفسهم واعتماد معايري أعلى من تلك اليت اعتمدوها يف اكتساب املعارف أو األصدقاء 

ديني. وأوِضح أنَّه كلَّما عال مستوى الصداقة، كان عليهم اعتماد معايري أعلى يف اختيار العا
 أصدقائهم. 

أوِضح الفرق بني مسؤوليَّاهتم يف هذا املستوى من الصداقة ومسؤولياهتم على مستوى 
املعارف والصداقة العادية. وساعدهم لريوا أن املسؤوليَّات كافة اليت تنطبق على مستوى 

املعارف والصداقة العادية تنطبق أيًضا على مستوى األصدقاء املقرَّبني وتزيد. يف الواقع، إن 
أو  من تلك املرتبطة مبستوى املعارف املرتبطة مبستوى الصداقة املقرَّبة أعظم بكثري املسؤوليَّات

 .الصداقة العادية

الثاين من دليل  واطلب منهم ختصيص دقيقة للتفكري يف النشاط األوَّل من املشروع
الدراسة لكي خيتاروا األشخاص الذين ميكن أن يدرجوهم ضمن قائمة األصدقاء املقرَّبني، سواء 
كان يف املاضي أو يف احلاضر. وأوِضح أنَّه من احملتمل أالَّ يكون لدى أحدهم أصدقاء مقرَّبون، 

 مة األصدقاء املقرَّبني.وذكِّرهم أبنَّه ليس من الضروري أن ميألوا كل فراغ إبسم ما ضمن قائ

ب على توّخي احلذر يف اختيار أصدقاء جدد على هذا املستوى من  حثَّ الطالَّ
الصداقة، مشدًِّدا على ضرورة أن يكون هؤالء أشخاًصا مؤمنني يسعون من كل قلوهبم إىل 

ا سلبيًّا االقرتاب إىل هللا. فمن شأن الصديق القريب، إن مل يكن ملتزًما ابملسيح، أن ميارس أتثريً 
 على حياهتم.
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 يف ما يلي بعض النقاط الرئيسيَّة اليت قد توّد مناقشتها يف هذا اجلزء من الدرس:

ي احلذر لدى االرتقاء بصداقة ما إىل مستوى أعلى،  .1 ب على توخِّ حثَّ الطالَّ
أوِضح أنَّه ال جيوز أن ينتقلوا إىل و وخصوًصا إىل مستوى الصداقة املقرَّبة واحلميمة. 

ية ختصيص وقت كاٍف توى الصداقة املقرَّبة بني ليلة وضحاها، مشدًِّدا على أمهمس
ة. فالصداقة اليت ترتقي بني ليلة وضحاها إىل مستوى الصداقة املقرَّبة لتطوير العالق

ا غري مبنيَّة على أساس متني.  تتداعى بسرعة أل�َّ

أمهية بناء صداقة  استِعن أبمثلة توضيحيَّة مستوحاة من حياتك اخلاصَّة لتوضح .2
بدايًة، جيب عليهم االطِّالع على طبيعة عالقة الشخص اآلخر . ورويَّة مقرَّبة بتأنٍّ 

 بيسوع قبل أن يصبح صديًقا مقرَّاًب إليهم.

مقرَّبني، وليس صديًقا مقرَّاًب واحًدا.  أصدقاءجيب أن يسعوا إىل اكتساب  .3
. آخرونبني أصدقاء مقرَّبون عليهم أن يدركوا أنَّه سيكون لدى أصدقائهم املقرَّ 

م يغارون إذا كان صديقهم املقرَّب  فاملشكلة الشائعة لدى بعض األشخاص هي أ�َّ
 مقرَّاًب أيًضا إىل شخص آخر. فهذه الغرية تنّم عن عدم نضوج.

الشخص الذي تسعى إىل بناء  أن واحلقيقة األخرى اليت تفرض نفسها أحياً� هي .4
، معك إىل هذا املستوى من الصداقة هتماًما ابالرتقاءثيقة به ال يبدي اصداقة و 

ا ال يريد أن يكون صديقك  ويكتفي أبن يكون صديًقا عاد�ًّ لك، حىتَّ إنّه رمبَّ
إطالقًا. لذا، جيب أن نطلب قيادة هللا يف اختيار أصدقائنا املقرَّبني وأن نصلِّي أن 

 يرسل األصدقاء املناسبني إىل حياتنا.

اص أن يكونوا أصدقاء مقرَّبني إليك لكنَّهم ال يرتقون إىل يريد بعض األشخ .5
ليكونوا أصدقاء مقرَّبني إليك. احرص على  املعايري املطلوبة (معايري هللا)مستوى 

يريد أن يكون   عالقة مع شخص آخر جملرَّد كونهعدم التسرُّع والدخول يف
ار أصدقائك، فليس كل إنسان شخًصا آمًنا، وال تسمح ملشاعرك ابختيصديقك. 

 بل فكِّر بقلب مصلٍّ يف كل قرار تتَّخذه يف جمال اختيار أصدقائك املقرَّبني.
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 ’’أصدقاء محيمون‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .10
24-22دليل الطالب ص.  دقيقة) 4-12(

أحد التحد�ت اليت ستواجهها لدى التحدُّث عن الصداقات احلميمة ابفرتاض يتمثَّل 
ب أنَّك  ة هذا تتحدَّث عن إقامة عالقة جنسيَّة مع الشخص اآلخر. لذا، أوِضح يف بدايالطالَّ

 احلميميَّة الفعليَّة ال تتعلَّق اجلنس. اجلزء أنَّ 

استعن ابلشكل نفسه الذي اتَّبعته يف املستو�ت الثالثة السابقة من الصداقة لكي تصف 
ًما املوضوع إىل ثالثة أجزاء: ال وصف، حر�تك، مسؤولياتك. األصدقاء احلميمني، مقسِّ

 يروا الفرق بني األصدقاء احلميمني ومستو�ت الصداقة الثالثة األخرى.على أن  وساعدهم

واحرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة عن األصدقاء احلميمني مشريًا إىل أنَّ عليهم اختيارهم 
لثالثة األخرى. أبنفسهم واعتماد معايري أعلى من تلك اليت اعتمدوها يف مستو�ت الصداقة ا

وأوِضح أنَّه كلَّما عال مستوى الصداقة، كان عليهم اعتماد معايري أعلى يف اختيار أصدقائهم. 

أوِضح الفرق بني مسؤوليَّاهتم يف هذا املستوى من الصداقة ومسؤولياهتم يف املستو�ت 
�ت الثالثة األخرى الثالثة األخرى. وساعدهم لريوا أن املسؤوليَّات كافة اليت تنطبق على املستو 

وتزيد. يف الواقع، إن املسؤوليَّات  الصداقة احلميمةمن الصداقة تنطبق أيًضا على مستوى 
 .ابملستو�ت الثالثة األخرىأعظم بكثري من تلك املرتبطة  ملرتبطة مبستوى الصداقة احلميمةا

ن دليل واطلب منهم ختصيص دقيقة للتفكري يف النشاط األوَّل من املشروع الثاين م
، هم ضمن قائمة األصدقاء احلميمنيالدراسة لكي خيتاروا األشخاص الذين ميكن أن يدرجو 

 يكون لدى أحدهم أصدقاء سواء كان يف املاضي أو يف احلاضر. وأوِضح أنَّه من احملتمل أالَّ 
ما ضمن قائمة األصدقاء  سممن الضروري أن ميألوا كل فراغ اب ، وذكِّرهم أبنَّه ليسمحيمون

 .حلميمنيا

ب على توّخي احلذر يف اختيار أصدقاء جدد على هذا املستوى من  حثَّ الطالَّ
الصداقة، مشدًِّدا على ضرورة أن يكون هؤالء أشخاًصا مؤمنني يسعون من كل قلوهبم إىل 

، إن مل يكن ملتزًما ابملسيح، أن ميارس أتثريًا سلبيًّا إىل هللا. فمن شأن الصديق احلميم االقرتاب
 حياهتم. على
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ساِعدهم لريوا أن أفضل صديق محيم ميكن أن حيظوا به يوًما هو هللا. وخصِّص دقيقة 
العالقة الشخصيَّة  حول 14: 13ملناقشة ما يقوله لنا الرسول بولس يف رسالة كورنثوس الثانية 

 اليت يريد هللا أن ينشئها مع كّل واحد منَّا.

 ترمجة مسيث وفاندايك  14: 13كورنثوس   2

يِعُكْم.نِ   ْعَمُة رَبَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَحمَبَُّة ِهللا، َوَشرَِكُة الرُّوِح اْلُقُدِس َمَع مجَِ

ا ليس لدى بعض هناك ال كثري من األشخاص ممَّن مل حيظوا يوًما بصديق محيم. ورمبَّ
ب صفِّك أي صديق محيم يف الوقت احلاضر. ال تطلب منهم أن يرفعوا أيديهم إذا كانت   طالَّ

هذه حاهلم. لكن إذا تطوَّع أي منهم للمشاركة، امسح له ابلتحدُّث عمَّا يشعر به حيال هذا 
 األمر.

أوِضح أنَّه من األفضل أن ينتظروا أن يرسل هللا الصديق احلميم املناسب إىل حياهتم بدًال 
هلذا النوع من اليت وضعها هللا عايري املمن التسرُّع والتقرُّب من شخص ال يرتقي إىل مستوى 

 العالقات.

بني، حذِّرهم من التسرُّع يف بناء عالقة محيمة مع وكما ورد ضمن فقرة األصدقاء املقرَّ 
ا النوع من العالقات مع شخص آمن، مشريًا إىل أنَّك شخص ما. وحثَّهم على إنشاء هذ

 ستتحدَّث عن هذا املوضوع بصورة أكثر تفصيًال يف احلصَّة املقبلة.

اط الرئيسيَّة اخلمس الواردة أعاله ضمن فقرة األصدقاء املقرَّبني على العالقات تنطبق النق
احلميمة. ميكنك مناقشة بعض هذه النقاط ضمن إطار الصداقات احلميمة. 

 الثقة يف بناء الصداقات -اختياري .11
املشروع األوَّل من دليل الدراسة، السؤال الرابع  دقائق) 3-5(

طرحه يف  الوقت يف هذه احلصَّة، �ِقش املوضوع الذي متَّ إذا كان لديك متَّسع من 
 السؤال الرابع من املشروع األوَّل من دليل الدراسة.

 ؟ما هو دور الثقة يف بناء الصداقاتالسؤال الرابع: 

إذا مل يكن لديك متَّسع من الوقت ملناقشة هذا املوضوع ضمن حصَّة اليوم، 
 ميكنك تناوله يف احلصَّة املقبلة.
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ب إىل مشاركة أجوبتهم عن هذا السؤال يف دليل الدراسة. فقد تبّني لك  وادُع الطالَّ
أجوبتهم مدى فهمهم هلذا األمر من منظور هللا، وما إذا كانوا حيتاجون إىل تعليم إضاّيف حول 

هذا املوضوع. 

ب يتحدَّرون من خلفيَّة مليئة ابإلدمان على املخدِّرات أو  ل أخرى شاكمبوإذا كان الطالَّ
تسيطر على حياهتم، فمن احملتمل أن يكونوا قد فقدوا ثقتهم يف عالقات كثرية يف املاضي. 

حصَّة منفصلة. لكن عليهم أن ا املوضوع بصورة أكثر تفصيًال ضمن وابلتايل، عليك تناول هذ
 يفهموا أن الثقة ال تُبىن بصورة فوريَّة بل حتتاج إىل وقت لكي تنمو وتتطوَّر.

 )دقائق 10-5(    شخصيتطبيق  .12

أطلب منهم إعداد قائمة ابلتحد�ت اليت يف فقرة التطبيق الشخصي لدرس اليوم، 
يواجهو�ا يف بناء صداقات مع أشخاص يعيشون معهم اليوم أو مع أشخاص يف الكنيسة اليت 

 ما.ليكونوا أصدقاء أفضل لشخص  به يراتدو�ا. مثَّ اطلب منهم تدوين أمر واحد ميكنهم القيام

 فروض .13

 8: 4يف آخر احلصَّة، وزِّع عليهم االختبار القصري حول رسالة فيلّيب  .أ

ب لكيفية إجناز  .ب املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت اعتماًدا على مدى فهم الطالَّ
، ميكنك أن متنحهم يوًما إضافيًّا إلجناز العمل على ’’أنواع خمتلفة من الصداقة‘‘عنوان 

هذا املشروع. 

املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان على ضرورة إجناز شدِّد  .ت
قبل احلصَّة املقبلة.  ’’احلدود يف الصداقات‘‘

أطلب من الطالب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة.  .ث
عهم أيًضا على معاودة قراءة الفصل الثاين ملراجعة املواضيع اليت متَّت مناقشت ها يف وشجِّ

 حصَّة اليوم.
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 تقييم الدرس .14

 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 الثالث
 كيف ميكنين بناء صداقات عظيمة؟

 الرئيسيَّةاحلقيقة الكتابيَّة  .1

أن أضع جمموعة من املعايري الشخصيَّة اليت تقود عالقايت  امؤمنً  إنسا�ً  جيب علي بصفيت
 ابآلخرين.

 الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدس 1: 4اآلية الرئيسيَّة: فيلّيب  .2

ُر َفخرِي. فـََيا إْخَوِيت الَِّذيَن ُأِحبـُُّهْم َوأشَتاُق إلَْيِهْم، أنـُْتْم َسَعاَدِيت َوَمصدَ 
 .اثبـُُتوا ِيف الرَّبِّ أيـَُّها األِحبَّاءُ َكَما تـَْفَعُلوَن اآلَن اِبلِفْعلِ 

ب .3  مادة مرجغّية للطالَّ

يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتم أيًضا االستعانة 
 لدرس.يف هذا ا ’’احلدود يف الصداقات‘‘ابملشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 3-2(   نشاط حتضري للدرس  .4

للمشاركة يف هذه احلصَّة، ميكنك أن تطلب منه البدء إبعطاء  إذا كنت قد دعوت ضيًفا
وإذا أمكن،  مرتبط أبحد املواضيع الثالثة اليت ستتناوهلا يف حصَّة اليوم. مثل من حياته اخلاصَّة

 . ’’إبدأ بنفسك‘‘أطلب منه اختيار مثل توضيحي مرتبط ابملوضوع األوَّل حتت عنوان 

ويتمثَّل اخليار اآلخر املوضوع أمامك ابلتحدُّث عن التغيريات اليت كان عليك القيام هبا 
عندما بدأت تنشئ صداقات بعد أن آمنت ابملسيح. ميكنك أن تتحدَّث عن يف حياتك 
 جيابّية اليت حصدهتا بعد أن اخرتت السلوك وفق مبادئ هللا املتعلقة ابلصداقة، النتائج اإل

أو ميكنك إعطاء مثل عن صداقة سلبية سلَّطت الضوء على ضرورة قيامك بتغيريات يف كيفية 
 اختيارك أصدقاءك.
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 حتضري للدرس الثالث .5

ختصيص حصَّة  يتناول الفصل الثالث من دليل الطالب ثالثة مواضيع رئيسيَّة. وميكن
منفصلة لكّل موضوع منها. وإذا كان بر�مج الدرس يسمح، ميكنك إضافة حصَّة أو حصَّتني 

 للتحدَّث عن هذه املواضيع بصورة أكثر تفصيًال.

صها  إذا أردت تعليم هذا اجلزء يف خالل حصَّة واحدة، عليك أن حتدِّد املدَّة اليت ستخصِّ
بر�مج الدرس اآليت، متَّ ختصيص مدَّة أقل للجزء أ  لكل جزء من األجزاء الرئيسيَّة. يف

دقيقة لكل جزء). 20و 15دقائق) واملزيد من الوقت للجزءين ب وت (ما بني  5-10(

تني السابقتني، ميكنك دعوة ضيف للمشاركة يف هذه احلصَّة وإعطاء كما فعلت يف احلصَّ 
 .أفكار عمليَّة حول كيفيَّة تطبيق تلك األمور يف حياهتم

 26دليل الطالب ص.   دقائق) 3-2(    أعِط مقدِّمة حول درس اليوم .6

بك بصورة دقيقة.  كلّ   ليس عنوان حصَّة اليوم جذَّااًب. إنَّه يصف إمكا�ت طالب من طالَّ
نهم إنشاء صداقات عظيمة. لكن قد حيتاجون إىل تعلُّم أمور كثرية قبل أن يتمّكنوا من كمي

 ’’. لدي صداقات عظيمة حتظى بربكة هللا واستحسانه‘‘القول: 

 أِشر إىل أن حصَّة اليوم ستتمحور حول ثالثة مواضيع رئيسّية:

 إبدأ بنفسك ... يف بناء عالقات عظيمة .أ

 أضعها يف حيايت؟ما هي احلدود اليت جيب أن  .ب

 كيف أختار أشخاًصا آمنني ليكونوا أصدقائي؟ .ت

ب على إلقاء نظرة فاحصة على مبادئ الكتاب املقدَّس املرتبطة ببناء  حثَّ الطالَّ
ا جيب عليهم القيام بتغيريات كثرية يف حياهتهم  عالقات عظيمة. وإذا كانوا حديثي اإلميان، فرمبَّ

 يف اختيار أصدقائهم.

ن يتَّخذوا هلم هدف بناء صداقات عظيمة استناًدا إىل مبادئ هللا وليس حثَّهم على أ
مبادئهم اخلاصَّة. فمن السهل جدًّا أن خيدعوا أنفسهم عرب اعتبار شخص ما صديًقا عظيًما، 

 فيما لدى هللا نظرة خمتلفة متاًما هلذا الشخص.
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30-26لب، ص. دليل الطا دقائق)  10-5(    ’’إبدأ بنفسك‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .7

ميكنك أن حتدِّد مسبًقا النقطة األكثر ارتباطًا لدى التحدُّث عن هذا اجلزء من الدرس، 
هذا اجلزء من دليل الطالب. مث قّرِر ما إذا كنت  طّالب اليوم بني النقاط األربع ضمنحبالة ال

 ربع.ستخصِّص بعض الوقت لكل نقطة أو ما إذا كنت سرتكز ببساطة على إحدى النقاط األ

 أ�ًّ يكن قرارك، أحرص على ختصيص وقت ملناقشة النقطة الرابعة حتت عنوان 
، وحتدَّث عن كيفّية انطباق رسالة كورنثوس ’’تعّلم كيفّية االعتناء ابآلخرين بصدق‘‘

على هذه الناحية من حياهتم.  7-4: 13األوىل 

 هذه النقاط األربع. يف ما يلي بعض األفكار اليت ميكنك معاجلتها لدى التحدُّث عن

 )27ما هو الشفاء الذي حتتاج إليه يف حياتك؟ (دليل الطالب ص.  .1
ات الطّالب. فإذا كانوا استناًدا إىل خلفيَّ متشعًِّبا قد يكون هذا املوضوع 

يتحدرون من خلفية مليئة ابإلساءات اجلسديَّة أو العاطفيَّة أو اجلنسيَّة، ميكنك أن 
ملناقشة كيفية تقدمي التدريب الشخصي أو تطلب االجتماع هبم خارج إطار احلصَّة 

 املشورة الشخصيَّة هبدف مساعدهتم يف هذه الناحية من حياهتم.

 فاء إىل عالقاهتم اجلديدة.فمجّرد جتاهل هذا اجلزء من ماضيهم لن جيلب الش

 )28ما مدى التزامك بيسوع؟ (دليل الطالب ص.  .2
ب ملتزمني فعًال أبن يكون يسوع األوَّل يف حياهتم، وأرادوا أن  إذا كان الطالَّ

يقودهم هللا يف اختيار أصدقائهم، فهم على الطريق الصحيح حنو بناء صداقات 
ب مستعدين  الئتمان هللا على هذه الناحية عظيمة. لكن قد ال يكون بعض الطالَّ

اذ هذه القرارات أبنفسهم. م يريدون اختِّ  من حياهتم، أل�َّ

م إذا مل يريدوا تسليم هذه الناحية من هنا، ميكنك أن تقول هلم بصراحة إ َّ�
، فعلى األرجح سيواجهون املتاعب يف املستقبل. فعندما نظن أنَّنا نعرف حياهتم هلل

 املشاكل حتًما.أكثر من هللا، سنواجه 

3 



 دليل املعلِّم 38

 )29-28ما مدى نضوجك؟ (دليل الطالب ص.  .3
ب  ليس من املتوّقع أن يتمكَّن عن هذا السؤال بصورة من اإلجابة الطالَّ

جيب فعله لكي يتمكَّنوا من إعطاء إجابة دقيقة عن هذا إًذا، ما الذي دقيقة. 
 السؤال؟

يتمثَّل أحد اخليارات بوضع معيار موضوعي ميكن أن يساعد يف عمليَّة 
حتت  من دليل الطالب 28الصفحة التقييم. ويشكِّل الكتاب الذي ورد ذكره يف 

 The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave‘‘عنوان 

You’’ ه منوذج حياّيت: العيش من فائض القلب الذي منحك إ�َّ ‘‘، ما ترمجته
وهو يساعد على تقييم النضوج يف حياة اإلنسان أداة ممتازة هلذا الغرض. ’’ يسوع

 مهما كان عمره.

ب على إنشاء عالقة بشخص يستطيع أن يكون مرشًدا هلم وأن  حّث الطالَّ
 يقودهم يف هذه الناحية من حياهتم.

 )30تعلَّم كيفيَّة االعتناء ابآلخرين بصدق (دليل الطالب ص.  .4
ب احلقائق األساسيَّة املندرجة ضمن هذه من  السهل أن يستوعب الطالَّ

النقطة، لكن يصعب عليهم تطبيقها. لذا، حثَّهم على عدم االكتفاء ابالعتناء 
 االعتناء ابآلخرين. صدق بل على أن يسعوا هم أيًضا إىلأبشخاص يعتنون هبم ب

رق اليت ميكن قائمة عمليَّة ابلط 7-4: 13تتضمن رسالة كورنثوس األوىل 
م يعتنون ابآلخرين بصدق. وميكنهم االستعانة مبقاطع  أن يُظهروا من خالهلا أ�َّ

 كتابيَّة أخرى يف هذا اجملال أيًضا.

 ’’ما هي احلدود اليت جيب أن أضعها يف عالقايت؟‘‘النقطة ب أعِط مقدِّمة عن  .8
31-30دليل الطالب ص.  ) دقائق 2-3(

جلزء املتمحور حول احلدود، أِشر إىل أنَّه ميكن ختصيص بينما تعطي مقدِّمة عن هذا ا
ع الطدرس كامل هلذا املوضوع. فهو مهم جدًّا لبناء عالقات سليمة وعمليَّة.  ب على شجِّ الَّ

موضوع احلدود عرب قراءة كتب جون اتونساند وهنري كالود. وقد ورد عدد تعلُّم املزيد حول 
   من دليل الطالب. 31الصفحة من عناوين الكتب يف 
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 ’’ما هي احلدود؟‘‘، 1-النقطة بحتدَّث عن  .9
32دليل الطالب ص.  دقائق)  4-8(

ا مل يعتد الطّالب على استعمال كلمة  يف حياهتم الشخصيَّة. وإذا كانوا قد ’’ حدود‘‘رمبَّ
’ ’الغضب واحلقوق الشخصيَّة‘‘حتت عنوان  دراسات اجملموعة حلياة جديدةحضروا صف 

م اطَّلعوا إبجياز على هذا املوضوع.(الطبع  ة اخلامسة)، فال بّد أ�َّ

خصِّص دقيقة لتفسري ماهيَّة احلدود. احلدود عبارة عن قواعد أو معايري تضعها لنفسك 
أنت ال تضع احلدود لكي يطيعها الغري، بل أنت تضع حدوًدا لتصرُّفاتك  لكي تلتزم هبا.

 مية اآلتية: معايري أو قناعات شخصيَّة.وسلوكيَّاتك. وميكن أن نطلق عليها التس

ب أنَّنا عندما نتحدَّث عن احلدود ضمن سياق العالقات  أحرص على أن يفهم الطالَّ
الشخصيَّة ابآلخرين، فاهلدف منها هو مساعدتنا على عيش احلياة اليت يريد هللا أن نعيشها. 

ًدا منافية متاًما لتعاليم هللا يف لكن ميكن أن يضع املرء حدوًدا ال متّت حلّق هللا بصلة أو حدو 
ب أنَّنا ال نتحدَّث عن أي نوع من  الكتاب املقدَّس. إًذا، جيب أن حنرص على أن يفهم الطالَّ

 احلدود بل عن تلك اليت تكرم هللا يف عالقاتنا ابآلخرين. 

من دليل  35-32الصفحات بينما تتحدَّث عن األنواع األربعة من احلدود الواردة يف 
نوع منها لئالَّ تبقى جمرَّد نظر�َّت بل لتزويد  الطالب، أحرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة على كلّ 

ب أبدوات عمليَّة تساعدهم لريوا كيفيَّة عمل احلدود يف العالقات اليوم.  الطالَّ

 حدود جسديَّة .أ
 حدود ذهنيَّة .ب
 حدود عاطفيَّة .ت
 حدود روحيَّة .ث
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 ’’يف ميكنين استخدام احلدود يف حيايت؟ك‘‘ 2-النقطة بحتدَّث عن  .10
38-35دليل الطالب ص.  دقائق) 10-8( ’’من أين جيب أن أبدأ؟‘‘ 3-والنقطة ب

ب  لدى التحدُّث عن هذا اجلزء من الدرس، أوِضح أنَّه ليس من الضروري أن يضع الطالَّ
احلدود نفسها. فاحلدود اليت يضعها الطالب املتزّوِج خمتلفة متاًما عن تلك اليت يضعها األعزب. 

عندما نكون ضعفاء حلمايتنا من املشاكل اليت كنَّا نواجهها جيب علينا أن نضع حدوًدا 
يف عالقاتنا. يهدف هذا اجلزء من الدرس إىل حثِّهم على البدء إبلقاء نظرة فاحصة على 

 م ووضع احلدود الالزمة يف حياهتم.أنفسه
حثَّهم على البدء بتدوين قائمة ابحلدود اليت جيب عليهم وضعها يف عالقاهتم الشخصيَّة 

ابآلخرين. 
وقد جيدون صعوبة يف االلتزام هبذه احلدود اجلديدة. وإذا فشلوا، حثَّهم على عدم التخّلي 

عهم على اعتماد أدوات أو اختاذ إجراءات تساعدهم على التقيُّد هبا.  عنها وشجِّ
عهم على قراءة قائمة احلدود كلَّ صباح وعلى جتديد التزامهم ببذل كلّ  .1 ما يف  شجِّ

 وسعهم اليوم للتقيُّد بتلك احلدود اجلديدة.
أطلب من هللا أن يذكِّرهم هبا عندما يواجهون مواقف تستلزم أن يتقيَّدوا هبذه  .2

 احلدود.
عهم على حفظ آ�ت من الكت.3 تتناسب مع كّل حّد من تلك اب املقدَّس شجِّ

 احلدود.
شجَّعهم على أن حيدِّدوا شخًصا آخر يقوم مبساءلتهم لريى كيفيَّة تقيُّدهم بتلك  .4

 احلدود اجلديدة.
 أعّد قائمة مبنافع التزامهم بتلك احلدود اجلديدة. .5
 صعًبا احتفل ابالنتصارات الصغرية. قد يكون التقيُّد بتلك احلدود اجلديدة حتدِّ�ً .6

مبثابة خطوة حنو ل انتصار ولو كان بسيطًا. واعتربه ابلنسبة إليهم. لذا، احتفل بك
 األمام لكي يصبحوا أشخاًصا حبسب قلب هللا.

شارك أمثلة من حياتك اخلاصَّة تبنيِّ من خالهلا كيفيَّة استفادتك من احلدود اليت وضعتها 
 يف عالقاتك الشخصيَّة ابآلخرين.
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 ’’كيف أختار أشخاًصا آمنني ليكونوا أصدقائي؟‘‘النقطة ت. أعِط مقدِّمة عن  .11
39دليل الطالب ص.   دقائق) 2-3(

ب ميكن بسهولة ختصيص حصَّة كاملة هلذا اجلزء من الدرس.  حيتاج الكثري من الطالَّ
 ّسة إىل اكتساب أصدقاء آمنني لكنَّهم ال جييدون القيام بذلك.حاجة ما

عهم على قراءة كتاب للحصول على املزيد من األفكار امللهمة حول هذا املوضوع،  شجِّ
‘‘Safe People’’ والدكتور  بقلم الدكتور هنري كالود’’ أشخاص آمنون‘‘، ما ترمجته

 جون اتونساند. ميكنهم أيًضا احلصول على دفرت تطبيق للدراسة الشخصيَّة أو ضمن اجلماعة.

 ’’كيف حتدَّد الشخص غري اآلمن يف الصداقة؟‘‘، 1 -النقطة تحتدَّث عن  .12
41-39دليل الطالب ص.  ) دقائق 4-8(

استهّل النقاش إبعطاء أمثلة توضيحيَّة حمدَّدة عن أشخاص غري آمنني. وقد يتمكَّن بعض 
ب من إعطاء أمثلة من حياهتم اخلاّصة. وميكنك أن تدوِّن على اللوح قائمة تتضمَّن  الطالَّ

 غري اآلمن.  صفات الشخص

يف الوقت نفسه، ميكنك أن تعّد قائمة بصفات الشخص اآلمن. وحثَّهم على االستناد 
إىل كلمة هللا لتحديد صفات اإلنسان اآلمن. وُيشار إىل أن سفر األمثال يتضمَّن أمثلة عن 

 ، أ�س حكماء يف عني هللا.أشخاص غري آمنني وحيّث على اختيار أ�س آمنني

اإلنسان غري اآلمن، خصِّص وقًتا ملناقشة السؤال اآليت: بعد حتديد صفات 
 ’’يف حتدَّد الشخص غري اآلمن يف الصداقة؟‘‘

أحرص على إعطاء أمثلة حمدَّدة من حياتك اخلاصَّة أو من حياة أشخاص آخرين 
ب على تعلُّم كيفّية حتديد الشخص غري اآلمن.  ملساعدة الطالَّ

يبدأون إبنشاء صداقة بشخص ما. وال جيوز أن  حثَّهم على طرح هذا السؤال ما إن
مقرَّبة أو محيمة قبل أن يبدأوا بتقييمه ملعرفة ما إذا كان صديًقا  ةينتظروا حىتَّ تنشأ بينهم صداق

هذا سبب آخر يدفعنا إىل الرتوِّي يف إنشاء صداقات جديدة بدًال من التسرُّع والتقرُّب آمًنا. 
 غضون يوم واحد.  إىل الشخص اآلخر بصورة وثيقة يف
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قد يكون اإلنسان املتعطِّش لبناء صداقات ابآلخرين مولًعا ابلسعي وراء اكتساب 
 . عالقته هبماستحسان اآلخرين وحمبَّتهم فيتجاهل عالمات التحذير من اخلطر يف 

ولدى آخرون اتريخ حافل ابختيار أصدقاء غري آمنني، فيصبح األمر مبثابة نقطة عمياء يف 
د حيتاجون إىل مساعدة شخص أكثر نضوًجا لكي يتمكَّنوا من تقييم األصدقاء حياهتم، وق

 ميكن أن يصبحوا أصدقاء آمنني يف حياهتم. كاناحملتملني لريوا ما إذا  

 ’’ملاذا أجذب أشخاًصا غري آمنني؟‘‘، 2-النقطة تحتدَّث عن  .13
42-41دليل الطالب ص.  ) دقائق 4-8(

استهل النقاش حول هذا اجلزء بدعوة الطّالب إىل مشاركة أفكارهم حول السؤال اآليت: 
 ’’ملاذا جيد بعض األشخاص أنفسهم متورطني ابلعالقات السيئة، الواحدة تلو األخرى؟‘‘

من هم األشخاص الذين تسمح هلم ابلدخول إىل حياتك؟ ميتنع بعض األشخاص  -أوًَّال 
 ة صداقتهم ليحدِّدوا ما إذا كانوا أشخاًصا آمنني.عن تقييم اآلخرين يف بداي

فهم حيبُّون املخاطرة واإلاثرة اليت  -اآلمننيغري ينجذب البعض إىل األشخاص  -اثنًيا
األشخاص اآلمنني ‘‘يشعرون هبا عندما يعاشرون شخًصا سيًئا بعض الشيء ابعتبار أن 

 ’’.جيعلو�م يشعرون ابلضجر

إىل أن يكونوا األشخاص الذين يريد هللا أن يكونوهم وعلى حثَّ الطّالب على أن يسعوا 
هتم.  وعندما خيتارون أصدقاءهم، عليهم أن يدركوا أن يضعوا عالقتهم الوثيقة به على رأس أولو�َّ

أن الشيطان يبذل كّل ما يف وسعه ليجعلهم خيتارون أشخاًصا يبعدو�م عن عالقتهم الوثيقة 
 ابهلل.

ب ليدركوا أن األشخاص غري اآلمنني غالًبا ما يبحثون عن الضعفاء الذين  ساِعد الطالَّ
 يفتقرون إىل الثقة ابلنفس، والذين يتوقون إىل بناء صداقة أبشخاص يستطيعون التحكُّم فيهم.

وتتمثَّل إحدى أفضل الطرق اليت ميكنك اعتمادها لتحمي نفسك من األشخاص غري 
الشخص اآلخر فورما تكتشف أنَّه غري آمن. اآلمنني بوضع حدود شخصيَّة جتعلك تبتعد عن 

طريقك حنو التورُّط يف عالقة مضطربة قد ، فأنت يف ’’إصالحه‘‘وإذا كنت تظن أنَّك تستطيع 
 جتلب على األرجح الضرر إىل حياتك.

3 



 43 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 ’’كيف ميكنين اختيار أصدقاء آمنني؟‘‘، 3-النقطة تحتدَّث عن  .14
44-42دليل الطالب ص.   دقائق) 4-8(

امليزات الثالث اليت  امتحان كل عالقة على أساس هذا اجلزء من الدرس مبناقشةاستهل 
، ما ترمجته ’’Safe People‘‘تتَّسم هبا العالقة اآلمنة، كما ورد يف كتاب 

 ، للدكتور هنري كالود والدكتور جون اتونساند.’’أشخاص آمنون‘‘

 تقرِّبك إىل هللا .1

 تقرَّبك إىل اآلخرين .2

 ص الذي يريد هللا أن تكونهتساعدك لتصبح الشخ .3

عهم على قراءة هذا الكتاب للحصول على املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع.  شجِّ
وحثَّهم على االستعانة هبذه امليزات الثالث لتقييم كل عالقة يف حياهتم. وجيب أن يضعوها 

 بينما خيتارون أصدقاءهم. على رأس قائمة أولو�هتم 

على إعطاء أمثلة من حثَّهم ل ميزة من هذه امليزات الثالث، و خصِّص وقًتا ملناقشة ك
ا مل حيتكم  حياهتم اخلاصَّة تبنيِّ كيفيَّة جناح عالقة ما يف حياهتم يف امتحان هذه امليزات. رمبَّ

ب يوًما إىل هذه االمتحا�ت يف اختيار أصدقائهم، ويبدو القيام هبذا األمر  بعض الطالَّ
لذا، ساعدهم لريوا أنَّ إبمكا�م هم أيًضا االستعانة هبذه امليزات،  مستحيًال ابلنسبة إليهم.

 فيجلب هللا إىل حياهتم األشخاص الذين ميكن أن يكونوا أصدقاء آمنني فعًال.

ماذا جيب أن أفعل إذا كنت على عالقة بشخص غري ‘‘، 4-النقطة تأعِط مقدِّمة عن  .15
45-44دليل الطالب ص.   دقائق) 3-2(    ’’آمن؟

أن يتمحور النقاش حول أنواع خمتلفة من  بداية هذا اجلزء من الدرس، ميكن يف
 العالقات.

 أصدقاء غري آمنني .1

 أقارب غري آمنني .2

 ماذا لو كنت متزوًِّجا من شخص غري آمن؟ .3
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قد ال أتيت ردودهم على كل سؤال من هذه األسئلة متشاهبة. وقد يكون التعامل مع هذه 
 حكمة هللا وجرأته لالستجابة ابلطريقة اليت يريدها.احلاالت صعًبا جدًّا. وهم حيتاجون إىل 

قد تكون الفئة األوىل، فئة األصدقاء غري اآلمنني، األقل تعقيًدا. ميكنك ببساطة االبتعاد 
 ’’.ال أريد أن تربطين أي عالقة بك‘‘العالقة والقول للشخص اآلخر: عن هذه 

األمر أكثر تعقيًدا. وميكنك ببساطة  يكونإذا كان لديك أقارب غري آمنني، فقد أمَّا 
 االبتعاد عنهم ومنعهم من االقرتاب إىل حياتك. لكن ال يكون األمر ممكًنا دائًما. 

لشخص املعين، من واجبك أن حتمي نفسك منه لكي وحىتَّ إذا كانت تربطك قرابة وثيقة اب
 متنعه من أذيتك.

ا األكثر  ميكنك التطرق إىل مسألة الزواج من شخص غري آمن يف املرتبة األخرية أل�َّ
يف ما خيّص العالقات  تعقيًدا. ميكنك التطرُّق إىل املسائل اليت متَّ تناوهلا يف دليل الطالب أوًَّال 

ن مثَّ معاجلة كل واحدة منها على حدة ضمن إطار الزواج من شخص غري اآلمنة األخرى، وم
 غري آمن.

 ’’ُكن صادقًا مع نفسك‘‘، أ-4-النقطة تحتدَّث عن  .16
45دليل الطالب ص.   دقائق) 2-3(

ب أبن يكونوا صادقني مع  يتمثَّل أحد أكرب التحد�ت اليت يواجهها الكثري من الطالَّ
املرتبطة ابلعالقات غري اآلمنة ويسعون ة اإلشارات التحذيريَّة أنفسهم. فهم قد يتجاهلون ببساط

ص غري آمن. لذا، عليهم إعداد قائمة ابلعالمات اليت اشخأب اتبصورة عمياء إىل بناء صداق
تدل على كون شخص ما غري آمن، وأن يصمَّموا أن يكونوا صادقني مع أنفسهم يف ما يتعلَّق 

 احملتملني.أبصدقائهم الفعليِّني وأصدقائهم 

ب على تصوُّر النتائج املتأتية عن سعيهم وراء عالقة ما خالل  حاول مساعدة الطالَّ
 السنوات اخلمس املقبلة أو بقيَّة حياهتم.

وقد حيتاجون إىل مساعدة شخص �ضج يف تقييم عالقاهتم لكي حيدِّدوا ما إذا كانت 
 آمنة أو العكس.
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 ’’آلخرقطع عالقتك اب‘‘ب -4-النقطة تحتدَّث عن  .17
46-45دليل الطالب ص.  دقائق)  2-5(

ب على  ليقّرِروا قطع عالقتهم بشخص غري مشاعرهم  عدم االعتماد علىحثَّ الطالَّ
ا جيب أن يعتمدوا على معيار حّق هللا. أعِطهم بعض األمثلة املقتبسة من حياتك  آمن. وإمنَّ

 إىل قطع عالقة بشخص غري آمن.اخلاصَّة أو من حياة أحد معارفك لتبنيِّ كيفيَّة املبادرة 

ب. لذا،  قد يكون قطع العالقة بصديق إحدى أصعب اخلطوات اليت قد يتَّخذها الطالَّ
 ساعدهم على رؤية بعض االسرتاتيجيَّات األساسيَّة اآلمنة اليت ميكنهم اتِّباعها لقطع عالقة ما.

للقاء حيث  إذا أردت أن تلتقي الشخص اآلخر وجًها لوجه، اخَرت مكاً� عامًّا .1
تكو�ن حماَطني بكثري من األشخاص. ميكنكما أن تلتقيا يف مطعم على سبيل 

 املثال.

وحدِّد املكان الذي ستقصده َضع خطَّة انسحاب قبل وصولك إىل مكان اللقاء.  .2
بعد اللقاء. وال تعتمد عليه ليقلَّك إىل هذا املكان. 

ال وليس الدوافع الكامنة وراءها. أحرص على إبقاء احلديث وجيزًا مركِّزًا على األفع .3
ُقل للشخص اآلخر ببساطة إنَّك تريد وضع حّد لعالقتك به بدون أن تقدِّم له 
تفسريًا مفصًَّال لألسباب اليت تدفعك إىل ذلك. إذا تطرَّقت إىل األسباب فأنت 

بذلك تتيح له إمكانيَّة التالعب بك من خالل أجوبته. وإذا سأل عن األسباب، 
بساطة إنَّك ال تريد مناقشة هذا األمر، واكتِف هبذا القدر. وإذا أصرَّ على ُقل له ب

 التحدُّث عن املوضوع، أطُلب منه أن يكلِّم راعي الكنيسة.

 ’’ماذا بعد قطع عالقة غري آمنة؟‘‘، ت-4-النقطة تحتدَّث عن  .18
46دليل الطالب ص.  دقائق)  2-3(

ب  م ال يزالون منجذبني لدى مناقشة هذه النقطة، أوِضح أن الطالَّ قد يشعرون أب�َّ
م قد مييلون إىل إعادة الن ظر يف قرارهم لكي يسرتجعوا عاطفيًّا إىل الشخص غري اآلمن، حىتَّ إ�َّ

ًدا إىل التعلُّق حبسنات . أوِضح أنَّ ميوهلم هذه طبيعيَّة تهم بهعالق وأن مشاعر� قد جتذبنا جمدَّ
  العالقة به.الشخص غري اآلمن وإجيابيَّات 
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ا جيب أن نستند إىل حق  لكن ال ميكننا أن ندع مشاعر� تتَّخذ القرارات ابلنيابة عنَّا. وإمنَّ
اذ هذه القرارات. إىل هللا وليس  مشاعر� كأساس الختِّ

وحثَّهم على عدم التورُّط يف النميمة مع آخرين بشأن الشخص غري اآلمن. وإذا حاول 
م  واأن يرفض مبه، عليه تهمقعالم ابسرتجاع هؤالء إقناعه ب أب�َّ هذا اخليار حبزم. وذكِّر الطالَّ

 غري مسؤولني عن إصالح الشخص غري اآلمن.

وسيجلب هللا أصدقاء آمنني إىل حياهتم. عليهم أن يتمسَّكوا بوعد هللا. فمن األفضل 
 انتظار خيارات هللا بدًال من التسرُّع للتورُّط يف صداقات غري آمنة.

 ’’ماذا لو كان الشخص غري اآلمن أحد أقاربك؟‘‘ث، -4-النقطة بحتدَّث عن  .19
47دليل الطالب ص. دقائق)  2-5(

ب ما إذا كان لديهم أقارب يعتربو�م غري آمنني. وميكنك إعطاء أمثلة من  اسأل الطالَّ
 قيًدا.أوِضح أنَّ هذه العالقات قد تكون أكثر تعخلاصَّة أو من حياة أحد معارفك. حياتك ا

على درجة القرابة اليت تربط الطالب ابلشخص  تعتمد مناقشة هذا املوضوع إىل حدٍّ كبري
حيدد اآلخر يقيم يف اجلوار، من السهل جدًّا أن  ا كانت قرابة بعيدة ومل يكن اآلخر. فإذ

 ،زوجةو أمًّا أو زوًجا أو أأمَّا إذا كان الشخص غري اآلمن أاًب . اليت سيتعامل هبا معه الطريقة
 فيختلف الوضع متاًما. 

ب أنَّ من واجبهم أمام هللا أن يُبقوا أنفسهم يف أمان.  فهم هياكل أوًَّال، أوِضح للطالَّ
للروح القدس وال جيوز أن يعرِّضوا أنفسهم لإلساءة بصورة مستمرة جملرَّد كون املعتدي أحد أفراد 

عائلتهم. 

 إذا كانت تربطهم درجة قرابة قريبة ابلشخص غري اآلمن، عليهم أن حيدِّدوا خياراهتم. 
اذ هذا القرار يف خالل احلصَّة بل حثَّهم على لقائك شخصيًّا بعد احلصَّة ملناقشة  وال ميكنهم اختِّ

 هذه املسألة بصورة أكثر تفصيًال.

من شرط أن يضعوا حدوًدا يف الواقع، ميكن أن يبقوا على عالقتهم ابلشخص غري اآل
على انفراد. ويف حال تواجدوا معه، جيب أن يكونوا قد وضعوا  ثل جتنُّب التواجد معهصارمة، م

 خطَّة انسحاب متنع اآلخر من السيطرة عليهم.
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الدخول يف جداالت أو مماحكات، جيب أن  وإذا كان الشخص غري اآلمن حيبّ 
 ن املواقف.يصمِّموا أالَّ يقعوا يف فخ هذا النوع م

ماذا عن األشخاص الذين كانوا أصدقائي قبل أن أؤمن ‘‘ج، -4-النقطة تحتدَّث عن  .20
48-47دليل الطالب ص.  دقائق)  5-2(    ’’ابملسيح؟

ب على النظر إىل عالقتهم ابآلخرين على ضوء املستقبل وليس املاضي.  حثَّ الطالَّ
؛ هل جيب أن عمَّا يريد منهم فعله هبا كل صداقات املاضي هلل وأن يسألوهعليهم أن ُخيضعوا  

حيافظوا على هذه العالقة أو أن يقطعوها؟ وإذا مل يكن الشخص اآلخر مؤمًنا، عليهم أن 
يفكِّروا جد�ًّ يف قطع عالقتهم به أو يف حتجيمها لكي تصبح عالقة عادية بعد أن كانت 

 عالقة وثيقة.

الستناد إليها للحفاظ على عالقة من وقد يكون من املفيد مناقشة املعايري اليت جيب ا
 .أو قطعهااملاضي 

 48دليل الطالب ص.   )دقائق 2-1(    ختام الدرس .21

بينما ختتم هذا الدرس وتستعد لالنتقال إىل فقرة التطبيق الشخصي يف حصَّة اليوم، 
ب أبن يسوع هو الصديق األكثر أماً� الذي ميكن أن حيظوا به يوًما. وحثَّ  هم على ذكِّر الطالَّ

وضع حدود مبنية على أساس حق الكتاب املقدَّس يف عالقاهتم ابآلخرين وعلى التصميم على 
على عالقة بشخص غري آمن، اختيار أشخاص آمنني ليكونوا أصدقاءهم. وإذا وجدوا أنفسهم 

عليهم أن يقطعوا هذه العالقة فورًا. لكن التوقيت األمثل لقطع عالقة بشخص غري آمن هو 
 بداية هذه العالقة.  قبل 

 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .22

ب على وضع  إرجع إىل احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة واآلية الرئيسيَّة لدرس اليوم حلّث الطالَّ
حدود لعالقاهتم ابآلخرين استناًدا إىل حق الكتاب املقدَّس. وميكنك تشجيعهم على تدوين 

 طلب القوة واحلكمة من هللا لتطبيقها يف حياهتم.ومراجعتها بصورة يوميَّة و هذه احلدود 
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 فروض .23

ب الختبار قصري حول إجنيل مىتَّ  .أ  .5: 19يف آخر احلصَّة، أخِضع الطالَّ

يف آخر احلصَّة، َضع عالمات على املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان  .ب
 ، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد.’’أنواع خمتلفة من الصداقة‘‘

 ’’.احلدود يف الصداقات‘‘مات على املشروع الثالث من دليل الدراسة، َضع عال .ت

ب قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب استعداًدا للحصَّة املقبلة. .ث  أطلب من الطالَّ

 تناوهلا يف احلصَّة املقبلة. مرتبطة ابملواضيع اليت سيتمّ  6، و5، و4املشاريع  .ج

 تقييم الدرس .24

 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
 اجلنس واحلياة املسيحيَّة

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

جيب أن أتبع معايري هللا بدقَّة لكي أعيش حياة مسيحيَّة �جحة، 
 سواء كنُت أعزاًب أو متزوًِّجا.

 اآلية الرئيسيَّة .2

 ترمجة مسيث وفاندايك 17، 15: 5أفسس 

 .فَاْنظُُروا َكْيَف َتْسُلُكوَن اِبلتَّْدِقيِق، الَ َكُجَهَالَء َبْل َكُحَكَماءَ 

.ِمْن َأْجِل َذِلَك الَ َتُكونُ    وا أَْغِبَياَء َبْل فَاِمهَِني َما ِهَي َمِشيَئُة الرَّبِّ

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. 
من دليل الدراسة.  6، و5، و4وميكن االستعانة ابملشاريع 

 املشروع الرابع، املواعدة

 واجوالز  7املشروع اخلامس، رسالة كورنثوس األوىل 

 املشروع السادس، الزواج

 حتضري املعلِّم للدرس .4

 ميكن تناوهلا يف حصَّة اليوم.يتضمَّن الفصل الرابع من دليل الطالب ثالثة مواضيع رئيسيَّة 

 اجلنس والعزوبيَّة .أ

 املواعدة/ اختيار الشخص الذي سأتزوَّجه .ب

 الزواج .ت

4 



 دليل املعلِّم 50

حصَّتني أو ثالث إذا كان الوقت يسمح إلقامة حصص إضافيَّة، ميكنك ختصيص 
حصص لتعليم هذا املوضوع. أمَّا إذا أردت تعليم هذا املوضوع يف خالل حصَّة واحدة فقط، 

صه لكّل موضوع من هذه املواضيع الثالثة.  جيب أن حتدِّد الوقت الذي ستخصِّ

 إمكانيَّة فكِّر يف، Teen Challengeإذا كنت تعلِّم هذا املوضوع ضمن إطار خدمة 
ب كيفيَّة تناو  ل هذه املواضيع يف حصص مقبلة. ففي هذه احلصَّة، لن تتمكَّن من تعليم الطالَّ

ميكن االستعانة مبوارد أخرى إلقامة و كل ما حيتاجون إىل معرفته عن اجلنس واملواعدة والزواج. 
 حصص إضافيَّة حول هذه املواضيع.

اضيع. ) تعاليم ممتازة حول هذه املو YWAM’’ (شبيبة هلم رسالة‘‘لدى خدمة 
 RELATIONSHIPS – The Key to“‘‘ميكنك احلصول على تعليم حتت عنوان 

Love, Sex, and Everything Else’’ ،مفتاح احلّب واجلنس -العالقات‘‘ ما ترمجته
 .www.ywampublishing.com املوقع اآليت  على’’ وسائر املواضيع

 يلي كتاابن للمراهقني يتناوالن هذين املوضوعني.يف ما 
And the Bride Wore White: Seven Secrets to Sexual Purity ،

 من أتليف دا� غريش’’واكتست العروس ابألبيض: سبعة أسرار للطهارة اجلنسيَّة‘‘ ما ترمجته

Who Moved the Goalpost? ،من  ’’من الذي حرَّك العارضة؟‘‘ ما ترمجته
 بوب غريش. ليفأت

 دقائق) 4-3(    نشاط حتضري للدرس .5

من دليل الطالب وأن تدعوهم إىل  49الصفحة ردة يف بقائمة األسئلة الوا ميكنك أن تبدأ
يشري الرقم ى مقياس من صفر إىل عشرة، حيث تصنيف مستوى اهتمامهم بكّل سؤال عل

اهتمام كبري ابملوضوع نزوًال إىل الرقم صفر الذي يدل على عدم االهتمام إطالقًا به. عشرة إىل 

إطالعك على السؤال  إىل طالب كلّ   أدعُ  بعد منحهم دقيقة واحدة لتقييم هذه األسئلة، 
 الذي يبدي االهتمام األكرب مبناقشته.

 رة مفصَّلة.ُقل هلم إنَّك ال متلك الوقت الكايف الستكشاف األسئلة كافة بصو 
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50-49دليل الطالب ص.   دقائق) 3-1(    أعِط مقدِّمة عن درس اليوم .6

يف بداية حصَّة اليوم، أوِضح كيف أنَّك ستتناول املواضيع الرئيسيَّة الثالثة يف الفصل 
الرابع من دليل الطالب. وإذا مل تشأ التحدُّث عنها يف الصف، أطلب منهم قراءهتا مبفردهم 

 على انفراد إذا كانت لديهم أي أسئلة حوهلا. والتكلُّم معك

يف بر�مج الدرس إىل خيار ختصيص بعض املقرتحة  الزمنية املهل تستند مالحظة للمعلِّم:
 الوقت لكل موضوع من هذه املواضيع الثالثة.

ب أحياً� عن أنشطتهم اجلنسيَّة املاضية. ال تسمح هلم بوصف  قد يتحدَّث بعض الطالَّ
ا لنسيَّة املاضية يف الصف. وإذا بدأوا إجنازاهتم اجل  لحديث.بفعل ذلك، ضع حدًّ

 ’’ماذا تقول ثقافتك عن اجلنس؟‘‘، 1-النقطة أحتدَّث عن  .7
52-51دليل الطالب ص.  دقائق)  3-4(

ب املتزوِّجني والعزَّاب يف صفِّك. وأِشر إىل أنَّه وابلرغم  يف بداية النقاش، حدِّد عدد الطالَّ
ب املتزوِّجني ’’اجلنس والعزوبيَّة‘‘ذا اجلزء هو من كون عنوان ه ، تنطبق هذه املواضيع على الطالَّ

 أيًضا.

ما هي الرسائل اليت توصلها ثقافتك يف ما خصَّ اجلنس، من خالل األفالم واألصدقاء 
 واإلنرتنت. فاملعايري الثقافية ال تتوافق ابلضرورة مع ما يقوله لنا هللا يف الكتاب املقدَّس.

. جاء يف إحدى الرتمجات أالَّ 2-1: 12ش معهم املفهوم الوارد يف رسالة رومية �قِ 
 كتاب الرسالة يف نسمح للعامل إبقحامنا يف قالبه. متَّ اقتباس هذا املقطع الكتايب من  

مستوى ‘‘. تنهينا اجلملة األخرية عن السماح لثقافتنا إبنزالنا إىل من دليل الطالب 52الصفحة 
 تفتقر متاًما إىل النضوج.ة لوصف نظرة ثقافتنا للجنس، وهي هذه طريقة رائع’’. النضوجعدم 
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 ’’ما هو اتريخ عائلتك يف جمال العالقات اجلنسيَّة؟‘‘، 2-النقطة أحتدَّث عن  .8
54-53دليل الطالب ص.   دقائق) 3-4(

ب يشعرون ابالرتياح حيال هذا املوضوع، أطلب منهم مشارك ة الرسائل اليت إذا كان الطالَّ
 إليهم عائلتهم على مّر السنني يف ما خصَّ العالقات اجلنسيَّة. هانقلت

الكتاب املقدَّس املتعلِّقة ابجلنس وكان قدوة هلم هل نشأوا يف بيت مسيحي علَّمهم معايري 
 يف هذا اجملال؟

 الطالق؟ إذا كان اجلواب نعم، كيف كان أتثري ذلك عليهم؟جتربة والداهم  هل خاض

ميكنك إعطاء أمثلة عن عائالت عدَّة مبيًِّنا كيفيَّة عيشها معايري خمتلفة من العالقات 
 اجلنسيَّة.

أنَّه ال جيدر هبم قبول اتريخ عائلتهم  يالفكرة الرئيسيَّة اليت جيب إيضاحها يف هذا اجلزء ه
ون به يف املستقبل. يف ما خصَّ العالقات اجلنسيَّة بصورة تلقائيَّة ابعتبار أنَّه أفضل مثال يقتد

يف ما تعاليم الكتاب املقدَّس معيار يف الواقع، جيب علينا امتحان اتريخ عائلتنا على ضوء 
 خصَّ العالقات اجلنسيَّة. سنتحدَّث عن هذا املوضوع يف وقت الحق من درس اليوم. 

  ’’ما هي احلرية اجلنسيَّة؟‘‘، 3-النقطة أحتدَّث عن  .9
57-54دليل الطالب، ص.   )دقائق 3-5(

ب.  ميكن أن يكون هذا اجلزء من الدرس مثريًا جدًّا للجدل اعتماًدا على ما يعتقده الطالَّ
ب مشاركة تعريفهم للحرية اجلنسيَّة لكي يف بداية هذا اجلزء من النقاش،  أطلب من الطالَّ

  هذه احلصَّة.تستوحي بعض األفكار امللهمة حول املواضيع اليت جيب أن تركِّز عليها يف

ب تعريفهم للحرية اجلنسيَّة، أطِلعهم  .على تعريف هللا هلا بعد أن يشارك الطالَّ

 ورد تعريف احلرية اجلنسية على ضوء حّق هللا. من دليل الطالب، 55-54الصفحتني يف 

احلرية اجلنسية: ال تعين حرية فعل ما تشاء مع صديقتك أو زوجتك، أو حرية فعل 
يقِك أو زوجِك. احلرية اجلنسية هي القدرة على فعل الصواب مع ما تشائني مع صد

صديقتَك أو زوجتَك، أو حرية فعل الصواب مع صديقِك أو زوجِك. وأنت تستمّد هذه 
 القوَّة وهذا الفهم من هللا وكلمته، أي من الكتاب املقدَّس.
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أوِضح الفرق بني هذا التعريف وتعريف ثقافتنا للحرية اجلنسيَّة. 

بك اجلنسيَّة. ففي ثقافات عدَّة يرتب ط اجلزء الثاين من موضوع احلرية اجلنسيَّة هبويَّة طالَّ
ب على اختبار شىتَّ أنواع األنشطة اجلنسيَّة مبا يف ذلك العالقات  اليوم، يتم تشجيع الطالَّ

 املثليَّة.

 ذكرًا وأنثى. أنَّنا ُخلقنا مجيًعا على صورة هللا، وأنَّه خلقنا أِشر إىل أنَّ هللا يوضح 
ه هللا بدون أن نسمح لثقافتنا ابلتحكُّم يف هذه  وابلتايل، جيب أن نقبل اجلسد الذي منحنا إ�َّ

 الناحية من حياتنا.

لنوع نفسه من ميرُّ الكثري من األشخاص يف جتارب جنسيَّة لكنَّهم ال يواجهون مجيًعا ا
هذه عالمة على كو�م  تاملثليَّة. وليسهذه التجارب. فقد ينجذب البعض وراء العالقات 

ُولدوا مثليني بل على أن الشيطان يغويهم لكي يسريوا يف درب خيالفون فيها قوانني هللا. 
 أن يتالعب بنا وأن يزرع التشويش يف حياتنا.فالشيطان مضلِّل وكذَّاب. وهو حياول دائًما 

هللا خلقين لكي أسرق من ‘‘قول: يف الواقع، ال جيوز لإلنسان الذي مييل إىل السرقة أن ي
 ’’.اآلخرين. ال أبس إن سرقت من اآلخرين. فأ� سارق منذ الوالدة

 ’’ما هي معايري هللا املتعّلقة للعزَّاب؟‘‘، 4-النقطة أحتدَّث عن  .10
58-57دليل الطالب ص.   دقائق) 3-4(

ب على استك لدى مناقشة هذا اجلزء شاف ما يقوله هللا عن من الدرس، حثَّ الطالَّ
ميكنك االستعانة ابملشروع اخلامس من دليل الدراسة يف خالل النقاش الذي الزواج والعزوبيَّة. 

 حول العزوبيَّة والعالقات اجلنسيَّة.  7يتمحور حول ما جاء يف رسالة كورنثوس األوىل 
ب وجود مقاطع كتابيَّة أخرى تتحدَّث عن اجل  نس والعزوبيَّة.واحرص على أن يدرك الطالَّ

واذكر أن مشيئة هللا لإلنسان األعزب هي أن يبقى طاهرًا إىل أن يتزوَّج. ويف ثقافات عدَّة 
ب على عدم اّختاذ ثقافتهم كمعيار بل  اليوم، يُعترب هذا املعيار غري واقعي وقدميًا. حثَّ الطالَّ

 على االستناد إىل كلمة هللا.
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 ’’ش حياة جنسيَّة طاهرةالتزم بعي‘‘، 5-النقطة أحتدَّث عن  .11
59-58دليل الطالب ص.  دقائق)  3-4(

ب إىل رفع أيديهم، لكن من احملتمل أن يكون البعض منهم �شطًا جنسيًّا  ال تدُع الطالَّ
ابلرغم من أنَّه أعزب. بينما تتحدَّث عن هذه النقطة، حثَّهم على االلتزام ابلسلوك يف طهارة 

الواقع، ال ميكنهم تغيري املاضي، لكن ميكنهم أن يقّرِروا أن يعيشوا جنسيَّة من اآلن فصاعًدا. يف 
 بقية حياهتم وفق معايري هللا.

ب جواب يسوع للمرأة اليت أُمسكت وهي تزين. يف إجنيل يوحنا  ر للطالَّ ، 10-8فسِّ
أكَّد هلا يسوع أنَّه لن يدينها وطلب منها أن تذهب وال ختطئ بعد. دعاها إىل عيش أسلوب 

 جديد، إىل السلوك يف طهارة جنسيَّة. حياة

إذا اعرتفوا هبا. وسريسل إىل حياهتم من يستطيع أن سيغفر هلم يسوع خطا� املاضي كلَّها 
يكون صديًقا آمًنا وتقيًّا وأن يعيش وفق معايري هللا. 

 ’’اختيار الشخص الذي سأتزوَّجه/مواعدة‘‘النقطة ب.  أعِط مقدِّمة عن .12
60-59لطالب ص. دليل ا دقائق)  3-4(

ب عزَّاب يف  صه هلذا اجلزء على ما إذا كان يوجد طالَّ يتوقَّف مقدار الوقت الذي ستخصِّ
ب متزوًِّجا، ميكنك ختصيص بعض الوقت هلذا  صفِّك. وحىتَّ إذا كان عدد كبري من الطالَّ

بسهولة  من دليل الطالب 66-63الصفحات املوضوع. وتنطبق األمثلة التوضيحيَّة الواردة يف 
 على العالقات كافة وليس على املواعدة فحسب.

ختتلف املمارسات الثقافية املرتبطة ابختيار شريك احلياة بني بلد وآخر. وابلتايل، 
 قد حتتاج إىل تناول بعض هذه املواضيع اليت مل يتم التطرُّق إليها يف دليل الطالب.

رتبطة ابملواعدة بقدر ما هو فهم وليس اهلدف من هذا الدرس دراسة ممارسات ثقافتك امل
 املبادئ اليت أعطاها هللا يف الكتاب املقدَّس يف ما خصَّ هذا القرار الفائق األمهية يف حياتك.
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 ’’ما اهلدف من املواعدة؟‘‘، 1-النقطة بحتدَّث عن  .13
61-60دليل الطالب ص.  دقائق)  3-4(

ب أن يروا منذ الب داية أن املواعدة تتعلَّق ببناء لدى تناول هذه النقطة، ساعد الطالَّ
وعلى  عالقات صادقة وليس مبمارسة اجلنس. حثَّهم على إخضاع هذه الناحية من حياهتم هلل

 طلب إرشاده يف ما خصَّ هوية الشخص الذي سيواعدونه وتوقيت املواعدة.

 من دليل الطالب يف ما خصَّ املواعدة: 43شدِّد على النقطتني الواردتني يف الصفحة 

 علُّم كيفيَّة تبادل احملبَّة، وخصوًصا احملبَّة أغايب أي حمبَّة هللا.ت .أ

 اعتبار املواعدة فرصة القرتاب الطرفني إىل هللا. .ب

 ’’مىت يكون املرء جاهًزا للبدء ابملواعدة؟‘‘، 2-النقطة بحتدَّث عن  .14
62دليل الطالب ص.   دقائق) 2-4(

ب إىل مشاركة أجوبتهم عن هذا  بينما تبدأ مبناقشة هذا اجلزء من الدرس، أدُع الطالَّ
 امل السّن معيارًا لإلجابة عن هذا السؤال. ون عيعترب يقول البعض إن أهلهم السؤال. 

ب لكن  يقدِّم دليل الطالب بعض األجوبة اليت قد ختتلف متاًما عن تلك اليت فكَّر فيها الطالَّ
 من قبل.

عندما تكون قد وضعت شخصيًّا جمموعة ‘‘النقطة ب، ركِّز بصورة خاصَّة على     
واربطها مبا متَّت مناقشته يف الفصل الثالث يف  .’’من املعايري اخلاصَّة بك (قواعد املواعدة)

 ما يتعلَّق مبوضوع احلدود.

ب حديثي اإلميان، أو إذا كانوا منضمِّني إىل بر�مج خدمة   Teenإذا كان الطالَّ
Challenge حثَّهم على االمتناع عن املواعدة لفرتة لكي يتمكَّنوا من الرتكيز على منّوِهم ،

 الشخصي فيصبحوا األشخاص الذين يريد هللا أن يكونوهم قبل أن يبدأوا ابملواعدة.
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 ’’ما هي بعض فوائد املواعدة؟‘‘، 3-النقطة بحتدَّث عن  .15
64-63 دليل الطالب ص.  )دقائق 3-4(

من دليل  63الصفحة لدى مناقشة هذا اجلزء من الدرس، ركِّز على اجلدول الوارد يف 
، ويتمحور حول كيفيَّة تعزيز احملبَّة يف أثناء املواعدة. وميكن االستعانة ابلرسم البياين الطالب

 رتاب إىل هللا.مبيًِّنا كيفيَّة تعزيز احملبَّة بني الطرفني. السّر هو االقنفسه للتحدُّث مع املتزوِّجني 

ب إىل مشاركة أجوبتهم عن هذا السؤال انطالقًا من  السؤال الثالث من أدُع الطالَّ
 ما هي بعض فوائد املواعدة؟املشروع الرابع من دليل الدراسة. 

 إسأهلم: ما هي فوائد املواعدة يف نظر هللا؟
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 ’’ر املواعدة؟ما هي بعض خماط‘‘، 4-النقطة بحتدَّث عن  .16
66-64دليل الطالب ص.  ق) دقائ 3-4(

ب إىل مشاركة أجوبتهم  عن هذا السؤال الواردة يف السؤال الرابع من املشروع أدُع الطالَّ
 من أجوبتهم مدى فهمهم ملخاطر املواعدة. ن دليل الدراسة. وميكنك أن تستخلصالرابع م

لتبنيِّ كيف ميكن  من دليل الطالب 64الصفحة استِعن ابملثلني التوضيحيِّني الواردين يف 
ملواعدة شخص غري مؤمن أو لعدم السعي وراء بناء عالقة وثيقة بيسوع أن تشكِّل خطرًا على 

حياهتم. وإذا استمّر املؤمن يف االقرتاب إىل هللا فيما يسري الشخص الذي يواعده يف االجتاه 
 املعاكس، فسيتباعدان شيئًا فشيًئا  ولن يقرتب واحدمها من اآلخر.

) فسيبتعد هو 2عى املؤمن وراء الشخص الذي يبتعد عن هللا، (الرسم البياين # إذا س
أيًضا عن هللا ولن يقرتب إليه. ومن شأن أي عالقة تبعده عن هللا أن تسلب منه خطَّة  هللا 

 حلياته. 

م يبنيِّ الرسفيتمثَّل مبمارسة عالقة جنسيَّة قبل الزواج.  ةأمَّا اخلطر اآلخر املرتبط ابملواعد
ما ميكن أن حيدث عندما ميارس شخصان  من دليل الطالب 65الصفحة البياين الوارد يف 

اجلنس قبل الزواج. فمن شأن ذلك أن ينشئ حاجزًا يعيق عالقتهما ابهلل ويرتفع بينهما جدار 
 من الشعور ابلذنب.
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اآلخر ميارس ال ميكن للعالقة اجلنسيَّة أن متنتِّ العالقة بني شخصني. وإذا كان الشخص 
 ضغطًا على املؤمن ملمارسة اجلنس، فهذه داللة واضحة على أنَّه إنسان غري آمن.

 الرسم البياين اآلخر الذي يساعد على تفسري �ج الكتاب املقدَّس لبناء عالقة ما.يف ما يلي 

نظرة يشّكل �ج الكتاب املقدَّس لبناء عالقة ما أساًسا متيًنا لنمو العالقة، فيما تؤيِّد 
 تفتقر العالقة إىل االستقرار العامل العكس ألن األساس الذي تستند إليه هو جمرَّد نقطة، وابلتايل

 نهار بسهولة.فت
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 67دليل الطالب ص.  دقائق)  4-2(    ’’الزواج‘‘النقطة ت، أعِط مقدِّمة عن  .17

ضمن استهّل هذا اجلزء من الدرس ابإلشارة إىل أنَّك ستكتفي بتناول بعض املواضيع 
جمال يستلزم الكثري من النضوج يف حياهتم. وأوِضح أنَّه ميكن لدروس إضافيَّة أن تساعدهم 

تفصيًال هلذه الناحية من حياهتم مشريًا إىل أنَّك ستكتفي اليوم إبلقاء على إجراء دراسة أكثر 
 نظرة عامة سريعة على بعض النقاط األساسيَّة يف هذا اجملال.

طالق والزواج اثنيًة. وأوِضح أنَّك ستجيب عن أي أسئلة ال تدخل يف نقاش حول ال
حول هذين املوضوعني على حدة. وإذا أرادوا مناقشتهما يف خالل احلصَّة، أرِجعهم إىل احلقيقة 

 الكتابيَّة الرئيسيَّة لدرس اليوم.

بدراسة املفاتيح الثالثة للتمتُّع بزواج �جح، استهّل نقاشك هلذا اجلزء من الدرس 
 .من دليل الطالب 67الصفحة وهي واردة يف 

 أعِط األولويَّة األوىل هلل يف حياتك. .1

 دَع هللا خيتار شريكة حياتك/ دعي هللا خيتار شريك حياتكِ  .2

اسَع من كل قلبك إىل أن تكون هذه الصداقة األفضل يف حياتك، ليس يف  .3
 خالل فرتة املواعدة فحسب بل لبقيَّة حياتك.

 خطَّة هللا للبشر، ابتداًء من العائلة األوىل، عائلة آدم وحوَّاء.أوِضح أن الزواج هو 

هبذا اجلزء ’’ مواعدة/اختيار الشخص الذي سأتزوِّجه‘‘أرُبط النقطة السابقة حتت عنوان 
وأوِضح أنَّه جيدر بنا أن نشرك هللا يف هذا القرار األهم يف حياتنا. إذا كان بعض من الدرس. 

ب متزوًِّجا، فرمبَّ  م الطالَّ ا تزوَّج البعض منهم قبل أن يؤمن ابملسيح. هنا، عليك أن توضح أ�َّ
حىتَّ إذا مل يشركوا هللا يف عمليَّة اختيار شريك احلياة، فاهلل ال يريد منهم أن يطلِّقوا ويتزوِّجوا 

 شخًصا آخر.

م متزوِّجون، سيعمل هللا على صقل عالقتهم بشريك احلياة وسيساعدهم ليتعلّ  موا ومبا أ�َّ
كيفيَّة التمتُّع بزواج �جح. وأعرب عن استعدادك للتحدُّث مع أي منهم على انفراد إذا كانت 

ب متزوًِّجا من  لديه أسئلة حمدَّدة حول هذا املوضوع. فعلى سبيل املثال، إذا كان أحد الطالَّ
حّل  شخص يسيء إليه، ما الذي جيب أن يفعله؟ ليست حصَّة اليوم الوقت املناسب حملاولة

ا جيب تناوهلا على حدة.  أي نوع من هذه املسائل وإمنَّ
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 ’’كيف ميكنك أن تستعد لزواج �جح؟‘‘، 1-النقطة تحتدَّث عن  .18
69-68دليل الطالب ص.   دقائق) 3-6(

ب إىل اإلجابة عن هذا السؤال. يوجد عدد  استهّل هذا اجلزء من النقاش بدعوة الطالَّ
من دليل الطالب، لكن من األفضل البدء أبفكار  68الصفحة من األجوبة املقرتحة يف 

بك ملعرفة تصوراهتم هلذه املسألة.  طالَّ

اختيار شريك احلياة على أحرص على أن يفهم الطّالب أن الزواج الناجح ال يقتصر 
 املناسب. لكنَّه يشمل أيًضا حتضري نفسك لتكون أفضل شريك يف الزواج.

يد األجوبة عن هذا السؤال وعلى االستعانة حثَّهم على عدم السماح لثقافتهم بتحد
 بكلمة هللا كأساس هلذه األجوبة.

 ’’ما هي معايري هللا للزواج الناجح؟‘‘، 2-النقطة تحتدَّث عن  .19
74-69دليل الطالب ص.  دقيقة)  8-12(

اجلواب عن هذا السؤال عبارة عن ملخَّص للزواج أبجزائه الثالثة استناًدا إىل ما جاء يف 
 .5: 19 إجنيل مىت

 الرتك .أ

 االلتصاق بزوجتَك أو بزوجكِ  .ب

 االحتاد .ت

بينما تستعرض النقاط الرئيسيَّة املرتبطة بكل موضوع من هذه املواضيع الثالثة، أحرص 
إمَّا من زواجك اخلاص أو  مثَّ أعِط أمثلة توضيحيَّةعلى أن يفهموا األساس الكتايب لكّل منها. 

 �حية من هذه النواحي الثالث. كما وميكنك يف كلّ أدُع صديًقا متزوًِّجا ملشاركة خربته احلياتيَّة 
ب إىل جانَيب القصَّة. اوجهات نظرمهدعوة الزوج والزوجة ملشاركة   لكي يستمع الطالَّ

-70ص. ( ’’التفكرييف ’ العزوبيَّة‘ترك أسلوب ‘‘، 3-أ-2-تستلزم النقطة ت
اهتماًما خاصًّا. عندما يصبح الرجل متزوًِّجا، جيب أن يضع حدوًدا  )من دليل الطالب 71

 جديدة يف ما خصَّ طريقة تفكريه يف نساء أخر�ت. وينطبق األمر نفسه على املرأة.  
 نفسه: فعندما كان أعزاًب، كان إبمكانه النظر حبرية إىل شاابت أخر�ت والتفكري فيهّن سائًال 
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لكن بعد أن يصبح متزوًِّجا، عليه أن يضع ’’ هل هذه هي الشابة اليت أوّد أن أتزوَّجها؟‘‘
ًدا. ينتهج النهجلئالَّ حدوًدا جديدة يف ذهنه   نفسه جمدَّ

ب أن الزواج الناجح يستلزم عمًال شاقًّا بصورة مستمرَّة. أحرص على أن  يدرك الطالَّ
 ًدا ابستمرار لكي ينموا يف احملبَّة وتقدير واحدمها لآلخر.جيب على الزوجني أن يبذال جمهو 

 أِشر إىل أن الزواج هو أهم عالقة شخصيَّة يف احلياة بعد العالقة الشخصيَّة بيسوع.

 ’’والزواج 7رسالة كورنثوس األوىل ‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة �ِقش  .20
دقائق) 3-8(

اش حول املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت يف حصَّة اليوم، ميكنك أن تدخل يف نق
يتضمَّن هذا املقطع الكتايب نقاًشا مفصًَّال للكثري ’’. والزواج 7رسالة كورنثوس األوىل ‘‘عنوان 

 من املواضيع املختلفة املرتبطة ابلعزوبيَّة والزواج.

 ختام الدرس .21

ًدا على أمهية بينما ختتم هذا الدرس وتستعّد للتحدُّث عن التطبيق الشخصي،  شدِّد جمدَّ
العالقات الشخصيَّة ابآلخرين. وذكِّرهم أبن الوصيتني العظميني يف الكتاب املقدَّس تتحدَّاثن 

مشريًا إىل أن احملبَّة هي  ،عن العالقات الشخصيَّة، ابهلل يف املرتبة األوىل وابلناس يف املرتبة الثانية
 جوهر تلك العالقات.

ضيع املختلفة اليت متَّت مناقشتها يف درس اليوم يف حياهتم. وأِشر حثَّهم على تطبيق املوا
م واألشهر املقبلة.  إىل ضرورة دراسة هذه املواضيع كلِّها بصورة أكثر تفصيًال يف خالل األ�َّ

 .من خالهلا هللا يف جمال بناء عالقات شخصيَّة يكرمونعليهم أن يكونوا تالميذ مدى احلياة 

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .22

أحرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي حول اعتماد مواقف تتوافق مع حق الكتاب  .أ
املقدَّس يف جمال احلياة اجلنسيَّة. واطلب من املتزوِّجني إعداد قائمة أبساليب تعزيز احملبَّة 

والتعبري عنها يف زواجهم. شدِّد على أمهية اعتماد الزوجني االنفتاح والصدق يف ما 
 بينهما. 

4 
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بني شخصني مؤمنني بطريقة تكرم هللا؟ ميكنك أن تدعو كيف ميكن أن تتم املواعدة  .ب
ب إىل التخطيط للمواعدة مع وصف ما ميكن أن تبدو عليه بعد أن أصبحوا  الطالَّ

مؤمنني. وال تتعلَّق العمليَّة ابألمور اليت سيفعلو�ا فحسب، لكنَّها تشمل أيًضا احلدود 
 ة. يف أثناء املواعد هبم جتاوزهااليت ال جيدر 

 فروض .23

 من دليل الدراسة يف آخر احلصَّة. 6، و5، و4َضع عالمات على املشاريع 

 تقييم الدرس .24

 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

4 
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 الدرس اخلامس
 امتحان

 مقدِّمة .1

 أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّمه.

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  .ب اجلديد، فيجدوا نسخة اطلب من الطالَّ
 فارغة عن قائمة فروض الصّف. أطِلعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.

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

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

 عالمات.
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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
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 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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 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين  اإلسم 
 االمتحان األوَّل    الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 نقاط لكّل سؤال) 3(’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 خطأ. إذا كان اجلواب     O    َضع عالمة           

 هي دائًما طريقة للتعبري عن احلّب.إقامة عالقات جنسيَّة مع شخص ما  _____ .1

 إذا أردت اكتساب أصدقاء جدد، جيب أالَّ تصغي أبًدا إىل ما يقولونه. _____ .2

 الوصيتان العظميان يف الكتاب املقّدس تتحدَّاثن عن اجلنس. _____ .3

 يدعو� الكتاب املقدَّس إىل أن نبغض أعداء� إذا كانوا يبغضوننا. _____ .4

 ب أن تُبىن الصداقات اجليِّدة على أساس احملبَّة.جي _____ .5

 معها مبمارسة اجلنس ما إذا كنت ستسعد مع خطيبتك ملعرفة تتمثَّل أفضل طريقة _____ .6
 قبل الزواج.

 إذا مل يكو� متحابِّني. من الزوج والزوجة أن يطلِّقاهللا  يريد _____ .7

 يقول الكتاب املقدَّس إن ممارسة اجلنس قبل الزواج خطيَّة. _____ .8

 أردت أن تكون صديًقا جيًِّدا، جيب أن تتعلَّم العطاء.إذا  _____ .9

 للمرَّة األوىل، جيب أالَّ تقبله كما هو.ما عندما تلتقي شخًصا  ____ .10

 من واجب املؤمنني البحث عن اإلجيابيَّات يف حياة أصدقائهم. ____ .11

 .كنت جمرَّد صديق عادي لهجيب أن تطلع اآلخر على أخطائه دائًما، حىت إذا   ____ .12

 انتقاد أصدقائهم أبًدا. ال حيّق للمؤمنني ____ .13

 جيب على الزوجة أن حتب أطفاهلا أكثر ممَّا حتب زوجها. ____ .14

 جيب أن تضع حدوًدا لآلخرين إذا أرادوا أن يكونوا أصدقاءك. ____ .15



 االمتحان األوَّل    الطبعة اخلامسة 2
 أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 (نقطتان لكّل سؤال) اخَرت اجلواب الصحيح ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال.

 صداقايت: النوع من األصدقاء هو األكرب ضمن عدد هذاجيب أن يكون  _____ .1
 املعارف .أ

 األصدقاء العاديون .ب
 األصدقاء املقربون .ت
 األصدقاء احلميمون .ث

 أ� أمتتَّع ابحلرية لتصحيح هذا النوع من األصدقاء: _____ .2
 املعارف .أ

 األصدقاء العاديون .ب
 األصدقاء املقربون .ت
 األصدقاء احلميمون .ث

ا مبنيَّة على أساس املصاحل واألنشطة  أفضل وصف هلذا النوع من الصداقة هو _____ .3 أ�َّ
 املشرتكة.

 املعارف .أ
 األصدقاء العاديون .ب
 األصدقاء املقربون .ت
 األصدقاء احلميمون .ث

 .هذه الصداقة مبنية على أساس االلتزام بصقل شخصيَّة اآلخر _____ .4
 املعارف .أ

 األصدقاء العاديون .ب
 األصدقاء املقربون .ت
 األصدقاء احلميمون .ث

  



 3  الغضب واحلقوق الشخصيَّة

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

 لعالقة اآلمنة؟تَّسم هبا االيت تمتحا�ت (أو امليزات) الثالث ما هي اال .1
 نقاط، نقطتان لكل جواب) 6(
1. _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

 وفق ما جاء يف الكتاب املقدَّس، ما هي األمور الثالثة الضروريَّة للزواج الناجح؟ .2
ر ما يشمله كل أمر. (5: 19(مىت   نقطة، نقطتان لكّل جواب) 12) فسِّ

1. _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

  _____________________________________________________ تفسري:
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

  _____________________________________________________ تفسري:
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

3. _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

  _____________________________________________________ تفسري:
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  



 االمتحان األوَّل    الطبعة اخلامسة 4
 ما مها التوعان من احلدود اللذان يساعدانك على بناء صداقات تكرم هللا  .3

 نقاط لكّل جواب) 3نقاط،  6(
1. _________________________________________________________  

2. _________________________________________________________  

 نقاط) 5كيف يؤثِّر اجلنس قبل الزواج على عالقة الرجل واملرأة؟ ( .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 نقطة) 14(دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ  .5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 1الصفحة 

 سؤال) لكلّ  نقاط 3(  صح أم خطأ
1. O خطأ 

2. O خطأ 

3. O خطأ 

4. O خطأ 

5. X صح 

6. O خطأ 
 

7. O خطأ 

8. X صح 

9. X صح 

10. O خطأ 

11. X صح 

12. O خطأ 

13. X صح 

14. O خطأ 

15. O خطأ 

 2الصفحة 
 نقاط لكل جواب) 3(أسئلة متعدِّدة اخليارات 

 أ  .1

 ث  .2

 ب  .3

 ث  .4

 



 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 3الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

 نقطتان لكل جواب)نقاط،  6أجوبة مقرتحة: ( .1
 تقرِّبنا إىل هللا .1
 تقرِّبنا إىل اآلخرين .2
 تساعد� لنصبح األشخاص الذين يريد هللا أن نكو�م .3

 
 من أجزاء الزواج الثالثة، ونقطتان لكل تفسري)نقطة، نقطتان لكل جزء  12( .2

 .أجوبة مقرتحةإن تفسريات كل جزء من أجزاء الزواج الثالثة أد�ه هي 
 الرتك .أ

 وعاطفيًّاجسد�ًّ 
 أتمني مسكن خاص للزوجني.زواج قانوين،  -جسد�ًّ 
 هللا. صول على موافقة الوالدين ومباركةالزواج مع احل -عاطفيًّا
 ’’.العزوبيَّة‘‘ترك أفكار  -ذهنيًّا

 
 االلتصاق بزوجتَك/ االلتصاق بزوجكِ  .ب

 حمبَّة فيزيولوجيَّة وإخالصالعيش مًعا،  -جسد�ًّ 
 تبادل احملبَّة بعمقتعلُّم  -عاطفيًّا



 العالقات الشخصيَّة ابآلخرين
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 تكملة .2

ادا .ت  الحتِّ
، عالقة جنسيَّة  جسد�ًّ

 اعتماد مواقف مماثلة، الشعور مع اآلخر يف األفراح واآلمال واألمل، إخل... -عاطفيًّا
 اعتماد األهداف الروحيَّة نفسها، االثنان خيدمان هللا. -روحيًّا

 

 4الصفحة 
 نقاط لكّل جواب) 3نقاط،  6(شخصيَّة أجوبة  .3

 
 نقاط) 5مقرتحة (أجوبة  .4

 يعيق عالقيت ابهلل -
 أشعر ابلذنب -
 يبين جدارًا من الشعور ابلذنب بيين وبني الشخص اآلخر -

 
 نقطة) 14دوِّن اآل�ت املخصَّصة للحفظ ( .5

 8: 4فيلّيب 
 5: 19مىتَّ 





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 

____________________________ 

العالقات الشخصيَّة ابآلخرين 

العالقات الشخصيَّة ابآلخرين 
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