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. edition th, 5ManObedience toّمت 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: 

لى كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة ويتعني ع
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 

2022-06اتريخ آخر تنقيح    
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 الطاعة لإلنسان
ذا مل يكن البعض من طّالبك قد سّلم حياته ميكن أن يكون هذا الدرس مثريًا للجدل، خصوًصا إ

 يهدف هذا الدرسو هللا ليس منطقيًّا للكثري من غري املؤمنني.  للمسيح. إن منط الطاعة الذي يطلبه
 دهتم.وهو مينحهم القّوة لطاعة قاإىل إيضاح ما يريده هللا من املؤمنني.  بشكل أساسيّ 

 الفصل األول: حقائق أساسّية لطاعة قادتك
الذين املختلفني ياتيّة مع قادته وحنّدد األشخاص احلراتك اختبايف بداية هذا الفصل نتناول 

 جيدر بنا طاعتهم. ونستكشف مبادئ توجيهيّة عّدة تساعد� على طاعة قادتنا مبحبّة.
 الفصل الثاين: ثالثة مستو�ت من الطاعة

الفصل ثالثة مستو�ت من الطاعة تساعد� على اعتماد أسلوب حياة أكثر نتناول يف هذا 
 فعالّية يرضي هللا.

 الفصل الثالث: كيف جيب أن تتجاوب مع قادتك يف أثناء حتّدثك معهم؟
 يف هذا الفصل، نستكشف طرقًا مناسبة للتجاوب مع قادتنا يف أثناء حتّدثنا معهم. 

 ليّة جلعل الطاعة منط حياة اثبت نسلك فيه.كما ونلقي نظرة على بعض الطرق العم
 الفصل الرابع: ماذا جيب أن تفعل عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر خاطئ؟

نتناول يف هذا الفصل موضوًعا شائًكا متعّلًقا بتحديد احلاالت اليت جيوز فيها أن نعصى 
تشاف بدائل مبدعة قادتنا. ونستكشف احلاالت اليت تتمّثل فيها االستجابة املناسبة ابك

 للتعليمات اليت تسّلمناها من قائد�.
 الفصل اخلامس: نتائج طاعة قادتك وعصيا�م

ميكن لتخصيص الوقت للتأمل يف نتائج طاعة قادتنا وعصيا�م أن يشّكل حافزًا قو�ًّ لتغيري 
طريقة جتاوبك مع قادتك. كما ونكتشف الفرق بني النتائج الطبيعية والتأديب والعقاب 

 واالنتقام يف ما يتعلق مبوضوع العصيان.

1 
2 
3 
4 
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 مضمون دليل املعلِّم
 يتضمَّن دليل املعلِّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء. 

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

 جتد تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء مباشرة بعد املقّدمة الواردة يف الصفحة التالية. 
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مة  مقدِّ
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

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

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

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

 هذه املواد التعليميَّة.

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

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

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

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

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

 خالل احلصَّة. 

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

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

 على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

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

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

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

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

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

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

 الطالب.

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

 املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

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

 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 دايف ابيت
  

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

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

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

 كيف أأتكِّد من أّينِ مؤمن فعًال؟ .1
 نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس .2
 املواقف .3

 التجربة .4
 احلياة املسيحيَّة الناجحة (وتشمل دراسات متعلقة خبدمة الروح القدس) .5
 الل الفشلالنمو من خ .6
 ممارسات مسيحيَّة (العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة) .7
 الطاعة هلل .8
 الطاعة لإلنسان .9

 الغضب واحلقوق الشخصيَّة .10
 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس .11
 احملبة 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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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
ابلنسبة إىل الطّالب. يتضّمن هذا الدليل  مثريًا للجدل لكّنه مهم جدًّاموضوًعا يتناول هذا الدرس  .1

وبر�مج درس خامس خاص ابالمتحان. لكن ميكنك ختصيص املزيد من الوقت أربعة برامج دروس 
وجتد يف برامج الدروس اقرتاحات متعلقة بكيفية تقسيم هلذا املوضوع إذا كان بر�جمك يسمح بذلك. 

 الدروس على أكثر من حّصة واحدة.

خصي يف كّل إذا قسمت هذا الدرس إىل أكثر من أربعة برامج دروس، احرص على إدراج تطبيق ش .2
 حّصة.

 أو أي خدمة مماثلة،  Teen Challengeإذا كنت تعّلم هذا الدرس يف مركز اتبع خلدمة  .3
شّجعهم على منح الطالب مساحة و ميكنك إخبار فريق العمل أو اخلّدام أبّنك تعّلم هذا الدرس. 

 سبب وضعهم قوانني معيّنة.أكرب من احلرية ليسألوهم عن 

، قد جيدون أن بعض األمور اليت يتم تعليمها يف قد سّلموا حياهتم للمسيح لطّالبإن مل يكن بعض ا .4
إذا واجهت هذا النوع من املقاومة، ال تشعر أبنك مرغم هذا الدرس غري مقبول إطالقًا ابلنسبة إليهم. 

على إقناعهم بتصديق ما تعّلمه بل شّجعهم على التفكري مليًّا يف ما يقوله هللا عن هذا املوضوع. 
 نتظر أن يعمل الروح يف حياهتم.وا

أن يفهموا جّيًدا أن طاعة قادهتم ليست خيارًا بل إّ�ا أمر من  ابملسيح جيب على الطّالب املؤمنني .5
 هللا. وجيب عليهم أن يعيشوا حياة تتوافق مع معايري هللا. 

حلاالت يتم . يُرجى األخذ ابلعلم أنه يف بعض ا5و 3و 1يوجد دليل أجوبة ملشاريع دليل الدراسة  .6
أجوبة خمتلفة لكّنها  وابلتايل، ميكنهم تقدميتشجيع الطالب على كتابة أجوبتهم أبسلوهبم اخلاص. 

ل األجوبة اخلاص وسيتعّني عليك أن حتكم عليها بنفسك. وميكنك أن جتد دليصحيحة أيًضا. 
 دليل املعّلم املوجود بني يديك مباشرة بعد دليل الدراسة. بدليل الدراسة ضمن
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 وعصيا�م هتمقادالسابع من دليل الدراسة، يتعني على الطالب تعداد نتائج طاعتهم ل املشروع يف .7
حّدد للطالب عدد األجوبة اليت ’’. أذُكر ما ال يقل عن ____ نتيجة‘‘. جاء يف املشروع: إّ�هم

 تريد منهم أن يذكروها.

 وضع سقف للنقاش،  لدى معاجلة املواضيع اليت يتم تناوهلا يف هذا الدرس، احرص على .8
 وعلى حصره ابحلاالت الواقعّية احلقيقيّة بدون التطّرق إىل احلاالت االفرتاضية. يف الواقع، 

اليت ميكن  الكثري من األسئلة االفرتاضية (ماذا لو...)إن موضوع الدرس قد يدفع الطالب إىل طرح 
الفعلّية وستجد سهولة كبرية يف حتقيق أن توقعك يف دوامة التخمني. لذا، أحُصر نقاشاتك ابحلاالت 

 اهلدف من كّل درس.
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 األول درسال
 حقائق أساسّية لطاعة قادتك

 كتابّية رئيسّيةحقيقة   .1

 طرقًا عملّية ألظهر لقاديت أّنين أريد أن أطيعهم.جيب أن أمنّي يف حيايت 

 (ترمجة مسيث وفاندايك) 7: 9كورنثوس   2يسّية: آية رئ .2

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

الصفحة الواردة يف  12النقطة (راِجع املالحظة اخلاصة املتعلقة ابالستعانة هبذه اآلية يف 
 من بر�مج الدرس الذي بني يديك). 20

 مادة مرجعّية للطّالب .3

ابملشروعوستتم االستعانة الدرس.  ايتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذ
 ، يف هذا الدرس.’’النظر إىل القادة‘‘ان األول من دليل الدراسة، حتت عنو 

 حّصة واحدة أو حّصتني ر ما إذا كنت ستعّلم هذا الدرس ضمنقرّ  .4

بعد إلقاء نظرة على املواضيع اليت ستعّلمها يف بر�مج الدرس هذا، قّرر ما إذا كنت 
. األمر سهل جدًّاستخّصص حّصتني للتحّدث عنها. 

تناول موضوع تنمية مواقف  بر�مج الدرس هذا، يتمّ ابتداًء من النشاط العاشر من 
طاعة. ميكن تناول جزء كبري من هذا املوضوع يف حّصة منفصلة، مع ترك وقت إضايف ال

بر�مج الدرس هذا وللمشروع األول من دليل  مواضيع أخرى ّمت  التطرق إليها ضمن ملناقشة
 الدراسة. 
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 دقائق) 5-3(    لدرسلحتضري نشاط  .5

ميكنك كتابة وطباعة نسخ عن هذا . غري موافق -ابلنشاط اآليت: موافق الدرس استهلّ 
النشاط لكي حيصل كل طالب على نسخة خاصة به. واطلب من كّل طالب أن يكتب ما إذا 

 هذه فرصتهم للتعبري عن آرائهم. .وارد أد�ه ق على كل بيانكان موافًقا أو غري مواف

 هلل. كّل سلطان هو خاضع .1
 .هم خّدام هلل مرسلون ليعملوا ألجل خريك احلّكام .2
 .بتأديتهم مهامهمأن يتقاضوا أجرًا. فهم خيدمون هللا  ّكامجيب على احل .3
 .حتافظ على أسلوب حياة منظّمإدفع الضرائب لكي  .4
 إذا كنت عدمي املسؤولية جتاه الدولة فأنت عدمي املسؤولية جتاه هللا. .5
علون الصالح بل لألشخاص الذين يف ليست مصدر خوفالسلطات  .6

 .لذين يفعلون الشرّ األشخاص ل

، أجِر استطالًعا للرأي لتكتشف عدد املوافقني وغري بعد أن يدّون كّل طالب أجوبته
أعاله. وإذا أراد البعض منهم تفسري سبب اختاذه موقًفا معيًنا  ةوارد بياناملوافقني على كل 

  ميكنك أن متنحه بعض الوقت للتعبري عن رأيه.

رأي يف  أيًضا  ، فّسر هلم أّن لدى هللاةإضافيّ  استكمال استطالع الرأي وأي مناقشةبعد 
من رسالة رومية، وهو  13وهو يُطلعنا على رأيه يف األصحاح  بيا�تال كل واحد من هذه

. 7-1: 13مبعظمها مقتبسة من رسالة رومية  . فهذه البيا�تاملوافقة على كّل واحد منها
 حد الطّالب قراءهتا.ميكنك أن تطلب من أ

 (ترمجة مسيث وفاندايك)  1: 13رومية  .1
 (ترمجة مسيث وفاندايك) 4: 13رومية  .2
 (ترمجة مسيث وفاندايك) 6: 13رومية  .3
 (ترمجة مسيث وفاندايك) 7: 13رومية  .4
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 (ترمجة مسيث وفاندايك) 2: 13رومية  .5
 (ترمجة مسيث وفاندايك) 3: 13رومية  .6

طاعة قادتنا. قد  هللا من �حية فكرل أكثر تفصيًال خالل األ�م املقبلة، سنناقش بشك
شّجع كّل لذا، ال يوافق بعض الطّالب على كّل ما يسمعونه أو يقرأونه يف الكتاب املقدس. 

 منفتًحا بينما ندرس ما يقوله هللا بشأن طاعة قادتنا. واحد منهم على أن يكون 

 احلياتّية مع قادتك؟ ما هي اختباراتكالنقطة أ: حتّدث عن  .6
6-4دليل الطالب، ص.    دقائق)5-10(

 أربع نقاط فرعّية وهي: إىل دليل الطالب يُقسم

 مسألة العصيان .1
 الصراع مع القادة .2
 عادة العصيان .3
 ما هو دور هللا يف حياتك؟ .4

 لكّل واحدة من هذه النقاط الفرعّية أن تصبح موضوع نقاش مطّول. لذا،  ميكن
الذي ستخّصصه ملناقشة كّل واحدة منها. وميكنك مناقشتها بشكل سريع،  حّدد بدّقة الوقت

لكن امنح الطالب وقًتا ملشاركة اختبارهتم اخلاّصة لكي تفهم بشكل أفضل خرباهتم احلياتّية مع 
 قادهتم يف املاضي واحلاضر.

رفع  هي مبثابة، ’’ما هو دور هللا يف حياتك؟‘‘حتت عنوان  4النقطة الفرعّية 
إن مل يكن أحد الطّالب قد سّلم حياته للمسيح، فإن عدًدا كبريًا من التعاليم اليت تتّم  .يةمسؤول

مشاركتها يف هذا الدرس لن يكون منطقيًّا ابلنسبة إليه. لذا، يتعّني عليك بصفتك معّلًما أن 
ىل أن تشّجعه على التفكري مليًّا يف تعاليم الكتاب املقّدس املتعّلقة هبذا املوضوع. وأِشر إ

 االنفتاح على تعاليم هللا هو كّل ما تطلبه منهم.
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  النقطة ب: من هم القادة الذين جيدر بك أن تطيعهم؟حتّدث عن  .7
 6و 5املشروع األول من دليل الدراسة، السؤاالن و  9-6دليل الطالب ص.   دقائق) 5-7(

علومات دليل الطالب م الذين جيدر هبم أن يطيعوهم. يتضّمنحّدد  بشكل سريع القادة 
الذين جيدر هبم أن يطيعوهم. أِضف قادة آخرين غري مدرجني  عن جمموعات عّدة من القادة

 ضمن هذه القائمة.

قادة املكان الذي ‘‘حتت عنوان  5من دليل الطالب، بعد النقطة الفرعية  9يف الصفحة 
جتد مقطًعا يبّني العالقة بني الثقة وطاعة قادتك. احرص على ختصيص وقت  ’’تقيم فيه

 ملناقشة املوضوع برّمته.

من خالل كّل قائد يف حياتك.  هللا يعمل أحد أسرار تعّلم طاعة قادتك هو الثقة أبن
ميكنك أن ختتار أن تثق أبن هللا سيستخدم قادتك لتحقيق األعمال الصاحلة كافة 
اليت أعّدها حلياتك. فالثقة ابهلل هي املفتاح. وهللا قادر على العمل من خالل قادتك 

 كافة، حّىت غري الكاملني منهم.
 9دليل الطالب ص. 

من  املشروع األولمن  6و 5ة أجوبتهم على السؤالني يف هذه املرحلة، ميكنك مناقش
، 7-1: 13من رسالة رومية  دليل الدراسة. جيب على الطالب استخالص أجوبتهم

 .17-13: 2ورسالة بطرس األوىل 

من أين يستمّد القادة سلطتهم؟ (من أين يستمّد القادة حّقهم يف  :5السؤال 
 القيادة أو احلكم؟)

 تفعله بعصيانك لقائدك؟ما الذي  : 6السؤال 

يف  17-13: 2 األوىل بطرسرسالة و  7-1: 13رومية رسالة  ما ّمت اقتباسه من
. لكن املبادئ نفسها تنطبق على راسة يشري بشكل أّويل إىل احلّكاماملشروع األول من دليل الد

 القادة اآلخرين الذين وضعهم هللا يف حياتنا.
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عليك ن يف السلطة. إذا كنت تقيم يف لبنان، جيب احلدود املتعلقة ابألشخاص الذي وبّني 
كنت   بلد آخر إال إذا  حّكام. لكن ليس من واجبك أن تطيع هذا البلد يف أن تطيع احلّكام

 كنت تقوم بز�رة هلذا البلد. علينا أن نطيع القادة املسؤولني عّنا فحسب.تقيم فيه أو  

العامل أن تقود سيارتك على اجلهة عّدة حول  يل املثال، يفرض القانون يف دولفعلى سب
ويف دول أخرى، عليك أن تقود سيارتك على اجلهة اليمىن من الطريق. اليسرى من الطريق. 

فيها. وإذا كنت تقوم بز�رة لبلد آخر، إًذا، عليك أن ختضع لقوانني الدولة اليت تقود سيارتك 
هذا القانون غري ‘‘القول:  . ال ميكنكفيهيف أثناء تواجدك  جيب عليك أن تلتزم بقوانينه

 ’’.مفروض يف دولتنا، وابلتايل ليس علي أن ألتزم به هنا

 دقائق) 5-3(   �قش السؤالني األول والثاين من املشروع األول من دليل الدراسة  .8

ليل من د السؤال األول من املشروع األولى شاركة أجوبتهم علملالطالب  أدعُ 
الدراسة. 

 1السؤال 

 السلطة؟ (ملاذا يوجد أشخاص يف السلطة؟)وجود ما هو اهلدف من 

لدى مناقشة اهلدف من وجود السلطة، دع الطالب يشاركون أفكارهم أوًال. 
 .بشكل شامل هذه النقطةلتوضيح مثّ أضف أي معلومات تشعر أب�ا ضرورية 

طوعأطلب من بعض الطالب الت ،السؤال الثاين من املشروع األولة لدى مناقش
 ملشاركة أجوبتهم.

 2السؤال 

يف  َمن هو الشخص الذي يف السلطة الذي واجهت الصعوبة األكرب لطاعته .أ
 ؟حياتك

 ملاذا (كان) يصعب عليك أن تطيع هذا الشخص؟ .ب
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إذا كان الطالب مرتّددين يف مشاركة أجوبتهم، أخربهم عن الشخص الذي واجهت 
الصعوبة األكرب لطاعته يف حياتك. كما وميكنك مشاركة أمثلة عّدة من أجوبة طّالب سابقني. 

مع أشخاص يف  حول مشاكل ّمتت مواجهتها مؤّخًراالسؤال الثالث من املشروع األول  .9
 السلطة

السؤال الثالث على  تهمعدم الدخول يف نقاش ضمن اجملموعة ألجوبرّمبا من األفضل 
خالل الشهر األخري أو الشهرين األخريين، َمن هو ‘‘من املشروع األول من دليل الدراسة، 

 ’’الشخص الذي يف السلطة الذي واجهت الصعوبة األكرب لطاعته؟

ا السؤال. لكن قد يكون من املفيد أن تناقش معهم على حدة أجوبتهم على هذ
 ومن األفضل فعل ذلك خارج إطار احلّصة.

 النقطة ت. ِمن مواقف الطاعة يف حياتكأعِط مقّدمة عن  .10
9دليل الطالب، ص. دقائق)  3-5(

وقد ّمتت مناقشة قائمة  بعد ذلك، حتّدث عن املواقف اليت تسّهل علينا عصيان قادتنا.
تناقش هذا اجلزء من الدرس، قد يبدأ الطالب  . بينماالطاعة هلل مماثلة من املواقف يف درس

 ابكتشاف جزء من السبب الذي جعلهم يواجهون صعوبًة يف طاعة بعض القادة يف املاضي.

 ***مالحظة خاصة للمعّلم***

ميكن بسهولة التوّسع يف هذا اجلزء املتعّلق مبواقف العصيان وابجلزء الذي يتبعه واملتعلق 
 ، الطاعة هللحّصة كاملة. ويف بر�مج الدرس الثاين من درس بتنمية مواقف الطاعة مللء 

ّمت تناول املوضوع نفسه يف ما يتعّلق بطاعة هللا. إذا اخرتت التحّدث عن هذا املوضوع يف 
 حّصة منفصلة، فإن بر�مج الدرس هذا يزّودك ببعض األفكار حول كيفّية التخطيط للحّصة.
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 9دليل الطالب، ص.   دقائق)  5-3(    �ِقش مسألة مواقف العصيان .11

لطاعة، خّصص بضع دقائق للتحّدث عن املواقف اقبل الدخول يف نقاش حول مواقف 
اليت تسّهل عليك عصيان قادتك. 

 دراسات اجملموعة حلياة جديدةواحرص على أن يفهم الطّالب ماهية املوقف. وتتضمن 
 يغوص يف هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال.  ’’مواقف‘‘حتت عنوان منفصًال درًسا 

والفكرة الرئيسية اليت ميكنك مشاركتها هنا هي أن املوقف هو عبارة عن منط تفكري يؤثّر أتثريًا 
 مباشرًا على القرارات اليت تّتخذها واستجابت لقادتك.

. واطلب منهم تقييم 9دليل الطالب على الصفحة ميكنك أن تطلب من الطّالب فتح 
على سلوكهم  10، حيث يدّل الرقم 10إىل  1اقف العصيان يف حياهتم على مقياس من مو 

 على سلوكهم فيه �درًا. 1الدائم يف  العصيان فيما يدّل الرقم 

 موقف الدينونة (انتقاد) -
 موقف التمّرد -
 موقف عدم االمتنان -
 موقف الكسل -
 موقف االستياء -
 موقف العناد -

 من دليل الطالب 9صفحة 

فمن السهل إذا كان لديهم أيٌّ من هذه املواقف، بّني كيفّية أتثري مواقفنا على تصرّفاتنا. 
الصعوابت،  وقت عندما يواجهون مواقف تستلزم أن يطيعوا قادهتم. ففييف حياهتم ظهر أن ي

 تظهر مواقف العصيان. وإذا مسحوا هلا ابلتحّكم يف أعماهلم، فسيعصون قادهتم. 

’’ خيلعوا‘‘ا يستلزم أن هإىل أن عيش احلياة اليت يريد هللا أن يعيشو  ريأن تش ومن املفيد
مواقف طاعة جديدة. وال حيدث األمر عن طريق الصدفة ’’ يلبسوا‘‘مواقف العصيان القدمية و
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يستغرق وقًتا. لكن هللا جاهز ملساعدهتم إذا كانوا على يتطلب القيام بعمل شاق و بل إنّه 
 غيريات يف حياهتم.استعداد للقيام هبذه الت

 يف هذا اجلزء من الدرس. 5: 2كنك أن تستند إىل ما جاء يف رسالة فيلّيب ومي

 ترمجة مسيث وفاندايك  5: 2فيلّيب 

 .الَِّذي ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع أَْيضاً  (املوقف) فـَْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكرُ 

 دقائق) 3-2(    هل يريدون أن يطيعوا قادهتم؟ .12

بعد مناقشة املواقف اليت تسّهل عليهم عصيان قادهتم، شّدد على ضرورة تقييم موقفهم 
 قادهتم يف الوقت احلايل؟أن يطيعوا   يريدونإزاء طاعة قادهتم اآلن. هل 

هل يريدون فعًال أن إذا كانوا مؤمنني، جيب أن يدركوا أن هللا �مرهم أبن يطيعوا قادهتم. 
قادهتم؟ إذا كان اجلواب ال، فما السبب؟ وإذا مل يكونوا قد التزموا بطاعة قادهتم،  يطيعوا

 فلقد حان الوقت ليقوموا هبذا االلتزام. 

ارتباطها اباللتزام بطاعة قادهتم. تتناول هذه اآلية موضوع  إقرأ اآلية الرئيسية مبيّـًنا كيفية
 من العطاء. فّسر ما يريد أن يكون عليه موقف املؤمنوتالعطاء. 

ميكن أن تنطبق على ليس مبدأ هذه اآلية حمصورًا بكيفية استخدام املؤمن أمواله. بل 
مسؤولّية ’’ الطاعة‘‘ من خالل عطاءالللقادة. ف’’ طاعةالأعمال  العطاء من خالل‘‘كيفّية 

 مهّمة جدًّا ترتّتب على كّل مؤمن.

ادهتم. وميكن حتويل هذا االلتزام لاللتزام بطاعة قحّثهم على استخدام هذه اآلية كأساس 
 إىل عمل واقعي عرب تنمية مواقف الطاعة يف حياتنا.
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 ’’منِّ مواقف الطاعة يف حياتك‘‘النقطة  ت، حتّدث عن  .13
14-9دليل الطالب، ص.    دقيقة) 10-15(

. وميكنك أن تطلب يف حياهتم حتّدث عن مواقف الطاعة اليت جيب على املؤمنني تنميتها
دليل  -قف الطاعة إىل جانب املواقف اليت تسّهل علينا عصيان قادتنااالطّالب تدوين مو من 

 كيفية تعارض القائمتني.. جيب عليهم أن يتمّكنوا من مالحظة  9الطالب، ص. 

 مواقف الطاعة
 موقف االحرتام .1
 موقف اخلضوع .2
 موقف االمتنان (موقف شكر) .3
 موقف اهلدوء .4

14-9دليل الطالب ص. 

عن مواقف الطاعة األربعة هذه، أِشر إىل أ�ا ليست مواقف الطاعة  لدى التحدث
الوحيدة. لكن ميكن هلا أن تساعدهم إىل حد كبري على التجاوب مع قادهتم عرب القيام 

 أبعمال طاعة.

 كّل موقف من مواقف الطاعة هذه. أّوًال،  جانبني من يتناول دليل الطالب
اثنًيا، م الطالب التعريف الوصفّي لكل موقف. واحرص على أن يفه ما هو هذا املوقف؟  

 .بكثري من األول؟ هذا اجلزء الثاين أصعب كيف ميكنهم تنمية موقف الطاعة هذا يف حياهتم

حاول إعطاء أمثلة عّدة حول كيفّية التعبري عن مواقف الطاعة هذه لقادتنا. 
 استِعن أبمثلة من حياتك اخلاصة أو أمثلة أخرى رأيتها مؤخرًا.

كل موقف من مواقف الطاعة هذه عرب مناقشة أمثلة حول كيفّية   كما وميكنك استعراض
فهو أظهر هذه املواقف يف عالقته بقادته ويف عالقته ابهلل. سلوك يسوع فيها. 

إىل تنمية مواقف الطاعة األربعة هذه ستجد سهولة أكرب بينما تسعى  -أِشر إىل طّالبك
 يف طاعة قادتك.
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 طاعة اإلنسان مبنية على أساس احملّبةنقطة ث. الحتدث عن  .14
16-14دليل الطالب ص.    دقائق) 5-7(

هذا اجلزء من الدرس، �قش األسباب اليت جيب أن تدفع املؤمن إىل طاعة  الستعراض
 دوافعهم وراء طاعتهم لقادهتم. . واحرص على أن يتمحور احلديث حولقادته

بعض الدوافع املختلفة اليت قد حتّث املرء على أن يذكروا  عض الطالبأّوًال، أطلب من ب
 على ذكرها.�توا  ية إذا ملتطاعة قادته. بعد مشاركة أفكارهم، أِضف األفكار اآل

 اخلوف من العقاب )1(
 السعي إىل إرضاء قائدهم )2(
 الشعور ابلذنب )3(
 احملبّة )4(

طاعة قادتك أكثر مما  أِشر إىل أن الدافع األفضل للطاعة هو احملّبة. فاحملّبة تسّهل عليك
يفعل أي دافع آخر. وإذا كنت مدفوًعا ابحملّبة، يصبح من األسهل عليك مقاومة امليل إىل 

 عصيان قادتك.

. من دليل الطالب 16و 15النقاط الفرعّية الثالث الواردة يف الصفحتني  استعرض
هللا قّوة  أنه ميكن تطبيق هذه بشكل أفضل إذا كنت قد أصبحت مؤمًنا. وسيمنحكواذكر 

 لتطيع قادتك مبحّبة.

 طاعة اإلنسان مبنية على أساس احملّبة
 هللا أوصاك أبن حتّب اآلخرين كنفسك .1
 يسوع أوصاك أبن حتّب اآلخرين مثلما هو حيّبك .2
 إذا مل تكن حتّب قادتك لن تقدر أن تطيعهم .3

16-15دليل الطالب ص. 
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 حياتنا. نا، بل إنّنا نتعّلم الطاعة خاللقادتأِشر إىل أنّنا مل نولد ويف داخلنا رغبة يف طاعة 

سأطيع قاديت ألّنين أحّب ‘‘ قائلني: الطاعة ابحملّبة وشّجع الطّالب على االجتهاد إلقران
 ’’.قاديت)أي هللا وأحّبهم (

 النقطة ج. مبادئ توجيهّية ملساعدتك على طاعة قادتك مبحّبةحتّدث عن  .15
18-16دليل الطالب ص.   دقائق)  5-10(

حتّدث عن املبادئ التوجيهّية اليت تساعد املرء على طاعة قادته مبحّبة. واملعلومات الواردة 
مبنية على أساس مالحظات مقتبسة من مؤمتر  من دليل الطالب 18-16الصفحتني يف 

). إذا كنت Institute in Basic Life Principlesمعهد املبادئ احلياتّية األساسّية (
املؤمتر، ميكنك الرجوع إىل املالحظات اليت دّونتها للحصول على املزيد من قد حضرت هذا 

 املعلومات حول هذا املوضوع.

 حاول إعطاء أمثلة توضيحّية عّدة على كل واحدة من النقاط الرئيسّية الثالث. 
استثناءات هلذه النقاط.  لرأي أن يعطوا أمثلة تشّكلوميكن لبعض الطالب الذين ال يوافقونك ا

إذا كانت لديهم أمثلة مستوحاة من حياهتم اخلاصة،  وال تسمح هلم بطرح أسئلة افرتاضّية.
على أسئلة متعّلقة صف. لكن ال ختّصص وقًتا لإلجابة شّجعهم على  مشاركتها أمام ال

 حباالت افرتاضّية.

ميكنك أن  ’’ماذا لو مل تكن تثق بقادتك؟‘‘ حتت عنوان 3لنقطة اولدى مناقشة 
وأِشر إىل أّنك وخائنني ملسؤولّية القيادة املوكلة إليهم. بعض القادة مسيئني تتحّدث عن كون 

ستتحّدث يف الفصل الرابع عّما جيدر هبم فعله إذا طلب منهم قائدهم القيام أبمر ُحيسب 
 خطّية.

لكن رّمبا ينتمي بعض طّالب الصف إىل عائالت تعّرضوا فيها العتداء جنسي أو 
عّما جيدر هبم فعله إذا وجدوا جسدي أو عاطفي أو لفظي. يف احلّصة الرابعة، سنتحّدث 

 أنفسهم يف وضع مسيء.
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 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .16

 روا أربع طرق يُظهرونخالل فقرة التطبيق الشخصي يف درس اليوم، أطلب منهم أن يذك
 . واطلب منهم أن خيتاروا واحدة ويطّبقوها. أن يطيعوهميف من خالهلا لقادهتم رغبتهم 

 وفّسر كيفّية االستعانة ابملشروع الثاين من دليل الدراسة ملساعدهتم على تدوين هذا االختبار.

ة التزام إذا كما ميكنك التحّدث عن مسألة االلتزام بطاعة قادهتم. واختم احلّصة بصال
 وشّجع كّل طالب على جعل صالته شخصّية.شعرت أبن هذا األمر سيعود ابلفائدة عليهم. 

 فروض .17

 د فعلت ذلك بعد. وزّع دليل الطالب اخلاص هبذا الدرس على الطّالب إذا مل تكن ق .أ
ل للتحضري للحّصة املقبلة. وشّجعهم على قراءة الفصه قراءة الفصل الثاين من واطلب منهم

 األّول جمّدًدا ملراجعة املواضيع اليت ّمت تناوهلا يف حّصة اليوم.

ويُرجى ’’.النظر إىل القادة‘‘املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان َضع عالمات على  .ب
املالحظة أنّه يوجد دليل أجوبة هلذا املشروع مباشرًة بعد دليل الدراسة يف دليل املعّلم الذي 

 بني أيديهم. 

 أطِلعهم على ضرورة إ�اء املشروعني الثالث والرابع من دليل الدراسة قبل احلّصة املقبلة.  .ت

إذا كانت تفصلك أّ�م عّدة أو أسبوع عن تعليم الدرس الثاين، ميكنك أن تطلب منهم إجناز  .ث
حلّصة املقبلة. لكن قبل ا ’’اختيار طاعة قاديت‘‘املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان 

تعليم الدرس الثاين يف اليوم التايل، امنحهم املزيد من الوقت إلجنازه ال سيما وأنّه  إذا كنت تنو
 يرتّتب عليهم القيام بفروض أخرى أيًضا.

إجنازهم املشروع الثاين من دليل الدراسة قبل الدرس الثاين يف تتمثّل إحدى الفوائد الناجتة عن  .ج
. للحصول على معلومات إضافيّة حول بدء احلّصةانة أبجوبتهم لكونك تتمّكن من االستع

 األمر، راِجع بر�مج الدرس الثاين. هذا
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 تقييم الدرس .18

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الثاين الدرس
 ثالثة مستو�ت من الطاعة

 حقيقة كتابّية رئيسّية .1

 جيب على املؤمنني تنمية طرق �ضجة لطاعة قادهتم.

 سيةآية رئي .2

 (ترمجة مسيث وفاندايك)  1: 6أفسس 

 أَيـَُّها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِيف الرَّبِّ َألنَّ َهَذا َحقٌّ.

 مادة مرجعّية للطّالب .3

 يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. كما أنّنا سنستعني 
هذا الدرس  كن االستعانة ابملشروع الثاين يفمن دليل الدراسة. ومي 5، و4، و3ابملشاريع 

 وخصوًصا ضمن نشاط التحضري للدرس.

 حّذر قادتك! .4

ميكنك أن تطلع قادتك أو قادة الطّالب على مضمون درس اليوم. ويشّدد هذا الدرس 
على أن يكتشف الطالب السبب الرئيسي الذي جيعل قادهتم يطلبون منهم القيام بشكل كبري 

 أبمر ما.

أبلغ القادة أبن الطّالب قد يوّجهون إليهم أسئلة حيتاجون إىل أن يكونوا حساسني يف 
عرب  جتاه الطالب الذين قد خيفقون وإذا لزم األمر، أن يبدوا نعمة إضافية اإلجابة عليها،

 أو توجيهات معينة يضعها القائد. ننيسؤاهلم عن السبب الذي جيب أن يدفعهم إىل طاعة قوا
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 دقائق) 5(   نشاط حتضري للدرس  .5

 ميكنك االستعانة بواحد أو اثنني من األنشطة اآلتية لبدء حّصة اليوم.

املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت ب من بعض الطالب مشاركة أجوبتهم على أطلُ  .أ
ب على أمثلة عّدة عن أوضاع هنا، قد يطّلع الطّال  ’’.اختيار طاعة قاديت‘‘عنوان 
طاعة قادهتم. وإذا مل يتسّن للطالب الوقت إلكمال هذا لهلم فيها فرص  أُتيحت

استطاعوا خالهلا أن يطيعوا (أو يعصوا) املشروع، أطلب منهم التحّدث عن فرص 
 قادهتم.

اهلدف الرئيسي من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أوضاع يواجهو�ا حاليًّا وحتّتم 
املشروع الرابع من دليل عليهم أن يطيعوا قادهتم. كما ميكن للطّالب مشاركة أمثلة من 

  ’’.خربايت يف جمال طاعة قاديت‘‘الدراسة حتت عنوان 

 شخاص الذين ال يريدون التقّيدب من الطالب إعطاء صفات يتم نسبها إىل األأطل .ب
 مثًال: خارج على القانون، سجني، متمرد، منشّق، إخل... لقوانني (قوانني األرض)اب

 دقائق) 5(   مراجعة النقاط الرئيسية يف الدرس األول  .6

ميكنك أن تراجع سريًعا بعض النقاط الرئيسية اليت وردت يف الدرس األول واليت تشّكل 
أساًسا لدرس اليوم. 

إذا كانوا قد التزموا بطاعة قادهتم، فهذا يعين أن لديهم أساًسا متيًنا يبنون عليه يف حّصة 
 اليوم. واليوم، سنناقش املراحل الثالث لعيش حياة الطاعة.

ة هي اليت تدفعهم إىل طاعة قادهتم، فمن شأن ذلك أن يزّودهم ابلقوة وإذا كانت احملبّ 
 مراحل عيش حياة  الطاعة. تهم وحيّققوا تقّدًما سريًعا خاللليكونوا اثبتني يف طاع
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 دقائق) 3-2(   توضيح ملراحل النمو مستوحى من احلياة األكادميية  .7

ن ي اآليت. من الصعب جدًّا على ابأعِط مثًال عن درس اليوم مستعيًنا ابملثل التوضيح
أن يستكمل املراحل االبتدائية بل يتعني علىيه أّوًال ة. السنوات الست أن يدخل إىل اجلامع

والتكميلية والثانوية بنجاح. وبعد احلصول على شهادة الدراسة الثانوية، يصبح من السهل عليه 
 أن يدخل إىل اجلامعة. نسبيًّا 

ابتداًء من  ،الواحدة تلو األخرى ،ل مراحل الطاعة الثالثهكذا أيًضا، جيب استكما
 املرحلة األوىل.

25-19ص.  ،دليل الطالب  دقائق) 7-5(  مستو�ت الطاعة الثالثة أعِط مقّدمة عن  .8

 أعِط مقدمة سريعة عن مستو�ت الطاعة الثالثة.

 ثالثة مستو�ت من الطاعة
 أِطع ألنه طُلب منك أن تطيع .1
 السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر ماأِطع واكتشف  .2
 ألنك تريد فعل الصواب)-ألّنك تريد ذلك) (-أِطع من تلقاء نفسك ( .3

25-19دليل الطالب ص. 

الثالثة ابملثل التوضيحي الوارد يف النقطة ميكنك مناقشة كيفية ارتباط هذه املستو�ت 
 .واملتعّلق ابلدراسةالسابعة 

تبدأ ابستعراض املستوى األول يف درس اليوم، أِشر إىل أنّنا ال ندعو إىل السلوك عندما 
املستوى األول خارج سياقه  ّمت فهم. فإذا الطاعة الذكية. بل إنّنا حنّثهم على طاعة عمياءيف 

ضمن هذا النص مع جتاهل اجلزء املتبقي من الدرس، ميكن للطالب أن يتوصل إىل استنتاجات 
 ما نعّلمه. خاطئة بشأن 
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ساِعد الطالب على الفهم أن النقطة الرئيسية يف املستوى األول تتمّثل ابالختيار بني 
الطاعة وعدم الطاعة. وأِشر إىل أننا يف مرحلة الحقة من هذا الدرس، سنتحدث عّما جيدر هبم 

لقة هبذا فعله إذا طلب منهم قائدهم القيام أبمر يعتربونه خاطًئا. وإذا بدأوا بطرح أسئلة متع
 املوضوع، ُقل هلم إّنك ستتناوله يف الدرس الرابع.

حّدد مستو�ت الطاعة الثالثة وأعِط أمثلة توضيحية عنها  .9
25-19دليل الطالب، ص.    دقيقة) 10-20(

استعرض مستو�ت الطاعة الثالثة وحتدث تفصيًال عن كل واحد منها. وأعِط أمثلة عّدة 
 عن كّل مستوى.

من بر�مج الدرس هذا أنشطة إضافية ميكنك االستعانة هبا  15-10النقاط تتضّمن 
للتعليم عن مستو�ت الطاعة الثالثة. ميكنك التحدث عن املستو�ت الثالثة ومن مث العودة 

كما وميكنك إدراج   وإلقاء نظرة فاحصة على كل مستوى منها مستعيًنا ابألنشطة اإلضافية.
 كّل مستوى.  هذه األنشطة ضمن

أريد أن أطيع هللا ‘‘يتمحور هذا املستوى حول تنمية موقف الطاعة  -املستوى األول
، ’’سأطيع‘‘: يقولوا بشكل بديهي جيب على الطّالب أن ينموا إىل أن’’. وأريد أن أطيع قاديت

 عندما يطلب منهم قائدهم القيام أبمر ما.

نهم قادهتم القيام هبا قبل األمور اليت يطلب م يشّككون يف كلّ  قد جتد أن بعض الطّالب
 أن يقّرروا ما إذا كانوا سيطيعو�م.

يتوجب علينا كقادة أن نصرب على الطالب الذين يصعب عليهم  -املستوى الثاين
عن السبب الذي جيعل القادة يطلبون منهم تطبيق املستوى الثاين من الطاعة. فهم قد يسألون 

لقادة سؤاهلم تعبريًا عن موقف التمّرد يف قلوهبم وليس القيام أبمر ما قبل أن يطيعوا. وقد يعترب ا
حيسن القادة التصرف عرب هتنئة هؤالء على طاعة. وقد يف ال خطوة إىل األمام حنو السلوك

 سليمة. الطّالب السؤال الذي طرحوه ومن مث اإلجابة عليه برحابة صدر حىت إذا مل تكن دوافع
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ني صادقني عن احلق على الرغم من أنّه يف مناسبات عّدة، عامل يسوع الناس كباحث
كانت لديهم دوافع أخرى. نذكر على سبيل املثال أسئلة معّلم الشريعة اليت قادت يسوع إىل 

 .37-25: 10إخبار قّصة السامري الصاحل يف إجنيل لوقا 

مع  من الطاعة يريد بعض الطّالب أن يقفزوا فورًا إىل املستوى الثالث -املستوى الثالث
لتنقيحات البسيطة. فهم يريدون أن يكونوا مستقلّني، وأن يضعوا قوانني خاّصة هبم، وأن بعض ا

 يفعلوا ما حيلو هلم فحسب. لكن ليس هذا ما ينطوي عليه املستوى الثالث من الطاعة. 
يطيع قائده حىت قبل أن كثريًا ما   هففي هذا املستوى، يظل اإلنسان خاضًعا للسلطة، لكن

 أبمر ما.منه القيام يطلب 

 دقائق) 5-3(   ابراهيم واسحق  -ل عن املستوى األولثَ مَ  .10

تشّكل قّصة ابراهيم الواردة يف الكتاب املقدس واليت تبّني كيفيه  تقدميه ابنه اسحق على 
يف املستوى األول من الطاعة.  خري مثال على سلوك اسحق املذبح كمحرقة هلل

 . 22إقرأ تكوين 

يف سّن املراهقة عندما حدث ذلك. وجاء يف الكتاب املقدس على األرجح كان اسحق 
ا سيحدث له. عامل متاًما  مب أن اسحق مسح أبن يتم ربطه ووضعه على املذبح وهو

 ومل يذكر الكتاب املقدس أنّه طلب من أبيه أن يفّسر له سبب قيامه بذلك. 

ن دليل الدراسة املتعلق ابلفصل األول �ِقش املشروع الثالث م -ل عن املستوى الثاينثَ مَ  .11
 دقائق) 10-5(   من سفر دانيال 

 خّصص وقًتا ملناقشة أجوبتهم على املشروع الثالث من دليل الدراسة املتمحور حول
أنه قادر على السلوك يف دانيال. لقد بّني دانيال من خالل أعماله  الفصل األول من سفر

 سبب الذي جعل امللك يطلب منهم تناول طعامه. واكتشف الاملستوى الثاين من الطاعة 
وقد أظهر دانيال ’’. أن جيعلنا خنالف تعاليمنا الدينّيةإن امللك حياول ‘‘مل يستنتج دانيال قائًال: 

من خالل مواقفه وكالمه وأعماله أنّه يريد أن جيد طريقة ليطيع امللك وشرائع هللا يف الوقت 
  وملك اببل الوثين يف الوقت نفسه.نفسه. فنجح ألنّه التزم بطاعة هللا
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 دقائق) 10-5(   دانيال يسلك يف املستوى الثالث من الطاعة  .12

ميكنك االستعانة ابلقصة الواردة يف األصحاح األول من سفر دانيال لتبّني كيفية سلوك 
فعله وما دانيال يف املستوى الثالث من الطاعة. مل يكن والداه ورجال الدين معه ليملوا عليه ما ي

ل بعض األطعمة. و كان على دراية مبا تقوله شرائع هللا يف ما يتعلق بتنالكّنه  ميتنع عن فعله. 
 من مؤمنني أو قادة آخرين. خاّصة مساعدةأي فاختار أن يطيع من تلقاء نفسه بدون أن يتلّقى 

الواضح الذي وكان اختيار دانيال أن يطيع شرائع هللا من تلقاء نفسه عالمة على القرار 
 اّختذه يف ما يتعّلق ابحلياة اليت أراد أن يعيشها. فهو أراد أن يعيش حياة الطاعة هلل والناس.

كيف تكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام   -املستوى الثاين .13
24-22دليل الطالب ص.   دقيقة)  20-10(   أبمر ما؟ 

ة اكتشاف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب خّصص وقًتا كافًيا ملناقشة كيفي
منك القيام أبمر ما. فقد يواجه املراهقون مشكلة فعلّية يف هذا اجملال. وقد يشعرون أحياً� 

اليت أعطاها  مثلةألأن يطيعوا قائدهم. استِعن اب قبلكثرية أبنّه ال بّد هلم من معرفة السبب 
 اسة.املشروع الرابع من دليل الدر الطّالب يف 

الطاعة أن حتّثهم على معرفة السبب الرئيسي الذي  أِشر إىل أنه جيب على الرغبة يف
جعل قائدهم يطلب منهم القيام أبمر ما مشريًا إىل أن السؤال عن السبب ال جيب أن ينّم عن 

أّ�م يريدون أن يطيعوا، ففي معظم قلب متمرد. فإذا أظهروا من خالل مواقفهم وأعماهلم 
يكون قادهتم أكثر استعداًدا ليفّسروا هلم السبب الذي جعلهم يطلبون منهم القيام األحيان س

 أبمور معينة.

قبل أن حياولوا استكمال املهّمة  ما بعد مرحلة وُيستحسن يف حاالت عّدة االنتظار حّىت 
 يف املستوىأن يسألوا قائدهم عن األسباب الرئيسية الكامنة وراء طلبه منهم القيام أبمر ما. 

الثاين من الطاعة، جيب علينا أن نكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائد� يطلب منا القيام 
أبمر ما. وأحياً� كثرية، ميكننا اكتشاف هذا السبب حّىت قبل أن نتحّدث معهم. فعندما تضع 
 نفسك مكان قائدك، يصبح من األسهل عليك أن تكتشف سبب طلبه منك القيام أبمر ما.
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 دقيقة) 20-10(    دواراألأنشطة لعب  -املستوى الثاين .14

أحياً� كثرية، جيهل الطّالب متاًما السبب الرئيسي وراء طلب قائدهم منهم طاعة قوانني 
اكتشاف األسباب الرئيسية وراء وضع معّينة. اهلدف من هذا النشاط هو مساعدهتم على 

 قادهتم قوانني معّينة.

 دوارنشاط لعب األحّدد قوانني  .أ

االستعانة ببعض املواقف الواردة يف املشروع الثاين من دليل الدراسة لنشاط لعب ميكنك 
إىل الطّالب  ن حتّددها  مسبًقا، أو أن تدعوميكنك أاألدوار. بدايًة، أعّد قائمة ابلقوانني. 

تزويدك أبمثلة. كما وميكنك أن تطلب منهم اختيار قوانني يواجهون الصعوبة األكرب يف 
 تها.طاع

ستلزم ي Teen Challengeضمن إطار بر�مج خدمة إذا كنت تعّلم هذا الدرس 
قيم الطّالب داخل مركز هذه اخلدمة، احرص على أن يتمحور هذا النشاط حول قوانني أن ي

 هذا الرب�مج.

 الطالبميكنك اختيار قوانني تنطبق على كنيسة، يف   وإذا كنت تعّلم هذا الدرس
. وإذا كانوا مجيًعا مراهقني، ميكنك حتديد القوانني اليت يطلب منهم آابؤهم طاعتها. أبغلبيتهم

كبارًا يعيشون خارج منزل والديهم، ميكنك االستعانة ابلقوانني اليت يتم تطبيقها وإذا كانوا مجيًعا  
ى أمثلة أخر  أي يف مكان عملهم أو قوانني اجملتمع مثل قوانني السري أو قوانني الضرائب أو

 مرتبطة حبياهتم الراهنة.

 أطلب منهم تدوين السبب الرئيسي وراء وضع قادتنا هذه القوانني .ب

أطلب من الطالب تدوين ما يعتربونه السبب الرئيسي (األسباب  -اخليار األول
الرئيسيىة) وراء وضع قادهتم هذا القانون. وأِشر إىل أنه ميكن أن تكون هناك أسباب عّدة وراء 

إىل وضع قانون معّني، لكن عليهم تدوين ما يعتربونه السبب الرئيسي وراء وضع  درة قادهتممبا
 هذا القانون.
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أطلب من الطالب االنقسام إىل جمموعات من اثنني أو إىل جمموعات  -اخليار الثاين
وا مًعا ما تعتربونه السبب الرئيسي وراء مبادرة حّددصغرية مؤلفة من ثالثة أو أربعة طالب و 

  وضع هذا القانون. واطلب منهم تدوين استنتاجاهتم. قادهتم إىل

أطلب من طالب خمتلفني مشاركة أجوبتهم أمام الصف  ،أ�ًّ يكن اخليار الذي تعتمدونه
 كله. واحرص على أن يفّسروا أجوبتهم.

يام قائدهم بوضع قد تكتشف أن بعض الطالب يعتقدون أن السبب الرئيسي وراء قو 
 هم الرأي، لكن بدايًة، دعهمقد ال توافق  التحكم يف حياهتم. رغبته يف قانون معّني هو

يشاركون تعليقاهتم قبل أن تعطي تقييًما موجزًا وتشارك رأيك بشأن ما تعتربه السبب الرئيسي 
 وراء وضعه هذا القانون.

 نياليت جعلتهم يفرضون قوان شّجع الطّالب على طلب توضيح من قادهتم لألسباب
 نه.�م يتحّدو أبلقائد السؤال قبل أن يطيعوا لئال يشعر ا من طرح هذا معينة. لكن حّذرهم

 قائدك عن السبب الرئيسي الذي جعله يضع قانوً� معيّـًنا. نشاط لعب أدوار: إسأل .ت

األب والطفل) ومتثيل مشهد يطلبون أطلب من الطالب لعب دور القائد أو الطالب (
. وميكنك أن تطلب من اضع قانون وضيًحا للسبب الرئيسي لو فيه ت لقادة املشاركة يف هذا معنيَّ

 أو بكّل بساطة استِعن بطّالبك. النشاط

يضع يلعب أحد الطّالب دور الشخص الذي يف السلطة الذي يعطي التعليمات أو 
 القانون فيما يؤدي اآلخرون دور األشخاص الذين يتوّجب عليهم أن يطيعوا.

إذا حّددت القانون الذي يتوّجب على كّل  شاطقيق أفضل جناح يف هذا النوميكنك حت
 أمام الصّف. هم دقيقتني فقط للتخطيط للنشاط. واطلب منهم أتديتهجمموعة متثيله. وامنح

وإذا مل تكن متأّكًدا من قدرة الطالب على التخطيط للدورين ضمن هذا النشاط، 
ب، راِجع املربّع الوارد ميكنك تدوين التعليمات تفصيًال. إذا أردت احلصول على منوذج مكتو 

. الذي بني يديك من دليل املعّلم 36-34الصفحتني يف 
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خمتلفة متعلقة ابلقانون نفسه. فعلى سبيل  جوانببتمثيل وميكنك تكليف كل جمموعة 
متحّدً�  د الذي يطرح السؤال ابلطريقة اخلاطئةاملتمرّ أطلب من أحد الطالب لعب دور املثال، 

قائده. أو اطلب من القائد التجاوب بطريقة سلبّية جدًّا مسيًئا استخدام مركز السلطة الذي 
يشغله. مثّ كّلف جمموعة أخرى بتمثيل الطريقة الصائبة للتعامل  مع الوضع، من وجهة نظر 

 القائد أو الشخص اخلاضع للسلطة.

أداة ممتازة ميكنك الرجوع حًقا فتشّكل ال، إذا أمكن، ُقم بتصوير أنشطة لعب األدوار
ًدا ملناقشة طريقة تعامل القائد  مع الوضع. والشخص اخلاضع للسلطة إليها ومشاهدهتا جمدَّ

 متعّلق مبستو�ت الطاعة الثالثةنشاط لعب أدوار 
 ميكنك االستعانة به يف الدرس الثاين.  يف ما يلي منوذج عن نشاط لعب أدوار 

للحصول  من دليل املعّلم) 34-33من بر�مج الدرس الثاين (ص. ت -14النقطة راِجع 
 على تعليمات حول كيفّية إدراج هذا اجلزء يف الدرس.

يف هذا الدرس هو تزويد طّالبك ابخلربة  الرئيسي من االستعانة أبنشطة لعب األدواراهلدف 
ي يف الالزمة الكتشاف السبب الرئيسي (األسباب الرئيسية) الذي جعل الشخص الذ

 السلطة يطلب منه القيام أبمر ما.

اليت ستستعني هبا يف الصف، إن الشخص الذي يف  لدى حتضري أنشطة لعب األدوار
السلطة هو الشخص الوحيد الذي حيتاج عادًة إىل تعليمات مكتوبة بشأن ما يقوله أو 
لعب يفعله. وجيب أن يكون الطالب الذي يؤدي دور الشخص اخلاضع للسلطة قادرًا على 

 تعليمات خاّصة.أي هذا الدور من دون احلصول على 

الواحد مستعيًنا ابلقانون  قف متنوعة وخمتلفة ضمن نشاط لعب األدوارموا ميكنك ابتكار
 نفسه:
 قائد لطيف ومتفّهم يتكّلم مع شخص متمّرد وفّظ. .1
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قائد لطيف ومتفّهم يتكّلم مع شخص مستعّد للطاعة ويُظهر ذلك من خالل  .2
 ونربة صوته وأعماله.مواقفه 

 املوضوع مع اآلخر أ�ًّ يكن اجتاه قلبه.قائد مستبّد وسريع الغضب ال يريد مناقشة  .3

اهلدف الرئيسي للشخص الذي يف السلطة هو جعل اآلخر يطيع. دع الشخص 
الذي يف السلطة يقّرر مىت سيطلع اآلخر على األسباب اليت دفعته إىل فرض 

 سه مقدار املعلومات اليت سيخربه إّ�ها.القانون أو األمر وحيّدد بنف

 نشاط منوذجي للعب األدوار
 مبا يتناسب مع جنس الطّالب) وزّع األدوار يف نشاط لعب األدوار هذا(

شاب حديث اإلميان بدأ مؤّخرًا ابلعمل يف مطبعة صغرية ميلكها رجل مؤمن.  ’’تريي‘‘
إىل العمل هذا الصباح، طلب منه مديره القيام أبعمال الطباعة كافة  ’’تريي‘‘عندما وصل 

بسرعة  ’’تريي‘‘املخّصصة هلذا اليوم مستخدًما آلة طباعة جديدة اشرتاها حديثًا. فوافق 
صول على بضعة تعليمات على تلبية طلب مديره ألنّه حيّب التحد�ت اجلديدة. وبعد احل

 لعمل.اب، بدأ من املدير

أمرًا مل يكن يتوّقعه وهو أن آلة الطباعة اجلديدة تعمل  ’’تريي‘‘ما اكتشف  لكن سرعان
مل يتمّكن من بشكل أبطأ بكثري من اآلالت األخرى اليت كان يستعملها سابًقا. وابلتايل، 

. وبعد تشغيل اآللة اجلديدة ملّدة ساعتني، سأل ربّ  العمل ما إذا بسرعة كبريةإجناز عمله 
 ال اآللة اليت كان يشغّلها يف اليوم السابق.كان إبمكانه استعم
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 تعليمات خاصة للمدير

سائًال ما إذا كان إبمكانه القيام ابلعمل مستخدًما آلة الطباعة اليت  ’’تريي‘‘عندما �يت 
كان يشغّلها يف اليوم السابق، أرفض طلبه. وذّكره أبنه لدى وصوله إىل العمل هذا 

 الصباح، وافق على القيام ابلعمل كّله اليوم على آلة الطباعة اجلديدة. 

مه آلة الطباعة اجلديدة، ميكنك وإذا سألك عن السبب الذي جيعلك تصّر على استخدا
وإذا وافق على ’’. ألّنين عندما طلبت منك ذلك، وافقَت على طليب‘‘أن جتيب كاآليت: 

الرجوع للعمل على آلة الطباعة اجلديدة، ميكنك أن تقول له إن لديك أسبااًب عّدة 
 هذه اآللة اليوم. إليك بعض األسباب النموذجية: استخدام جعلتك تطلب منه

كيفية تشغيل جمموعة خمتلفة من آالت الطباعة لكي   ’’تريي‘‘أن يتعّلم  تريد .1
 يصبح خبريًا يف جمال الطباعة.

أنت ختّطط لبيع آلة الطباعة اجلديدة لصديق لكنك تريد أّوًال التأّكد من  .2
 بشكل سليم (هذا هو السبب الرئيسي).أ�ا تعمل 

مع وضع ال يروق له كثريًا. وتريد أن ترى  ’’تريي‘‘تريد أن ترى كيفية جتاوب  .3
 لطاعتك يف هذا النوع من الظروف. مدى استعداده

 قّيم أنشطة لعب األدوار .ث

، امنحهم وقًتا ملناقشة األسباب الرئيسية لقيام الشخص متثيل األدوار إ�اء نشاطبعد 
الشخص اخلاضع �ِقش أيًضا مدى فعالية الذي يف السلطة إبعطاء هذا األمر أو القانون. 

للسلطة يف اكتشاف األسباب الرئيسية اليت دفعت قائده إىل إعطائه هذا األمر أو القانون. 
خلتام هذا اجلزء من الدرس، شارِك أي معلومات إضافية تساعدهم على فهم األسباب الرئيسية 

 و أمر معني يف ذلك الوضع.إلعطاء قانون أ

 طرق تعليم‘‘ ما ترمجته ،Creative Teaching Methodsيتضّمن كتاب 
) فصلني ميكن David C. Cook Publishing( ’’الفيفر ماريلني‘‘، بقلم ’’مبدعة
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ويعّلمك الفصل اخلامس .  دواراأللعب أن يكو� مفيدين جدًّا يف املساعدة على كتابة أنشطة 
دراسة دوار وأتديتها يف الصف، فيما يتناول الفصل اخلامس األكيفية كتابة أنشطة لعب 

 تساعدك على تصميم هذه األنشطة. حاالت

 ملاذا تسأل عن السبب؟ .15

خالل هذه احلّصة، سّلط الضوء على السبب الرئيسي الذي يدفعنا إىل تشجيعهم على 
االنتقال إىل املستوى الثاين من الطاعة. فكّلما فهموا بشكل أفضل األسباب الرئيسية اليت 

نني، وجدوا سهولة أكرب يف طاعتها، ويف االنتقال إىل املستوى جتعلنا حنن القادة نضع هذه القوا
 .’’الطاعة من تلقاء نفسك‘‘الثالث من الطاعة وعنوانه 

 دقائق) 10-5(    تطبيق شخصي .16

أحرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي اليوم على التزام كل واحد منهم ابعتماد 
 وايتقنلقوة واحلكمة من هللا لكي أسلوب حياة الطاعة. وشّجعهم على الصالة وطلب ا

 املستو�ت الثالثة من أسلوب حياة الطاعة. 

واطلب منهم أن يدّونوا موقًفا واحًدا على األقل مّروا فيه خالل األ�م القليلة املاضية، 
نه السبب مثّ اطلب منهم تدوين ما يعتقدون أ أحد قادهتم القيام أبمر ما.  حيث طلب منهم

الذهاب إىل ذلك القائد بعد عليهم مث منهم القيام هبذا األمر.  قائدهم الرئيسي وراء طلب
انتهاء احلّصة وسؤاله عن السبب الرئيسي الذي جعله يطلب منهم القيام هبذا األمر، ومن مث 

اء طلبه منهم تدوين كالمه. كما جيب أن يطلعوا قائدهم عّما اعتقدوا أنه السبب الرئيسي ور 
 اركة النتائج يف احلّصة املقبلة.القيام هبذا األمر ومش
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 فروض .17

من دليل الدراسة إذا كنت قد  4، و3، و2اريع احلّصة، َضع عالمات على املش يف �اية .أ
طلبت منهم استكماهلا حبلول هذه احلصة. وُيشار إىل وجود دليل أجوبة للمشروع 

 مباشرًة بعد دليل الدراسة يف دليل املعّلم املوجود بني يديك. الثالث

 .2-1: 13يف �اية احلّصة، أخضع الطالب الختبار قصري حول رسالة رومية  .ب

  .’’الطاعة من تلقاء نفسك‘‘املشروع الثامن من دليل الدراسة حتت عنوان فّسر  .ت

 للحّصة املقبلة. تحضريللأطلب من الطالب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب  .ث

 تقييم الدرس .18

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. 
 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 جيب أن تتجاوب مع قادتك يف أثناء حتّدثك معهم؟

 حقيقة كتابية رئيسية .1

 جيب أن أجد طرقًا عملّية إلظهار االحرتام لقاديت يف أثناء حتّدثي معهم.

 ة رئيسيةآي .2

 (ترمجة مسيث وفاندايك) 1: 7مىت 

 ’’.الَ َتِديُنوا ِلَكْي الَ ُتَدانُوا‘‘

 مادة مرجعية للطالب .3

يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. يف حّصة اليوم، سنستعني 
 ’’.دانيال وطعامه‘‘ابملشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 5(    نشاط حتضري للدرس .4

 اخَرت واحًدا من األنشطة اآلتية لبدء هذا الدرس.

 الدرس الثاينشّغل فيديو أنشطة لعب األدوار الواردة يف  .أ

األدوار اليت شارك فيها الطالب أنشطة لعب  أكثر من ميكنك تشغيل فيديو نشاط أو
قبل تشغيل   )37-32، ص. 14(راجع بر�مج الدرس الثاين، النقطة احلّصة السابقة.  خالل

لدى التحّدث مع  التخطيط ملا سيقولونهالفيديو، فّسر للطالب أنكم ستناقشون اليوم مسألة 
نشاط لعب األدوار وهبدف التسلية، استمع إىل كيفّية تعبري الطالب املشاركني يف دهتم. أحد قا

 قادهتم.عن آرائهم ل
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مسرحية هزلّية يقّدمها الطّالب حول الفصل األول من سفر دانيال   .ب

 أطلب من الطالب حتضري مسرحية هزلية حول الفصل األول من سفر دانيال. 
 النص الوارد يف الكتاب املقدس، لكن ال تسمح هلم بتغيري ضافة مجل إىلإلرية احلوامنحهم 

 النمط الذي اتّبعه دانيال للتوّصل إىل تسوية مع قادته.

(إذا ّمت تطبيق هذا النشاط، احرص على تصويره لكي تستعني به يف حصص مستقبلّية). 
 ميكنهم االستعانة برتمجة مبّسطة للكتاب املقّدس للتحضري هلذه املسرحّية.

 التواصل مع القادة مشاكلأمثلة عن  .ت

أطلب من الطّالب إعطاء أمثلة مقتبسة من حياهتم الشخصّية تبّني إخفاقهم يف التواصل 
 مع قادهتم ُمظهرين النتائج املرتتّبة على ذلك.

 راِجع مستو�ت الطاعة الثالثة اليت ّمت تناوهلا يف احلّصة السابقة .5

يتم التطّرق إليها يف حّصة اليوم، خّصص دقيقة واحدة أو عندما تبدأ مبناقشة املواد اليت س
 دقيقتني ملراجعة مستو�ت الطاعة الثالثة اليت ّمت تناوهلا يف احلّصة السابقة.

وبينما تشري إىل أمثلة توضيحّية عّدة يف حّصة اليوم، إرجع إىل مستو�ت الطاعة الثالثة 
 ني لدى التعامل مع قادهتم.املستوى الذي اتّبعه األشخاص املعنيّ  حتّدث عنو 

30-26دليل الطالب ص.    دقيقة) 20-10(    التخطيط ملا ستقوله لقائدك .6

استعن ابملواد اليت ّمت تناوهلا يف الفصل الثالث من دليل الطالب لتشّكل أساًسا للمواضيع 
 اليت توّد مناقشتها يف حّصة اليوم.

فعلنا قبل درس هو ضرورة التخطيط لردود يف هذا الاملوضوع الرئيسي الذي نود مناقشته 
أن نتكّلم مع قادتنا. هذا األمر فائق األمهية ال سيما إذا كان احلديث مرتبطًا بطريقة أو أبخرى 

خبالف حمتمل  أو قائم أساًسا. استِعن ببعض األمثلة املقتبسة من النشاط السابق للتشديد 
 على أمهية ما سنناقشه اآلن.
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 نقاش الرئيسية الستة.يف ما يلي حماور ال

 ال تُدن قادتك وال تنتقدهم .أ

 إبِن جتاوبك على أساس رأيك الشخصي .ب

 ُقل ذلك بطريقة تساعد قائدك على حتقيق أهدافه .ت

 َضع أهدافًا متعلقة بكيفية التجاوب لدى مواجهة مشكلة معينة .ث

 حدِّد موعًدا �ائيًّا للتكّلم مع قائدك .ج

أطلب من هللا أن مينحك القّوة للقيام ابألمر ابلشكل الصائب  .ح

30-26دليل الطالب، ص. 

 كّل خطوة. إبجياز ومن مثّ إعطاء َمَثل يوضح   ميكنك التحدث عن كل نقطة
ة حول القيام بنقيض النقاط أمثل -قابلها أبمثلة حول كيفية االمتناع عن القيام بذلكمثّ 

 املذكورة أعاله. الستّ 

 دقيقة) 15-10(    أنشطة لعب أدوار .7

ما  يت صّورهتا يف احلّصة السابقة لتحّددأنشطة لعب األدوار الميكنك االستعانة ببعض 
 إذا كان الطالب اتّبع أ�ًّ من اخلطوات السّتة لدى استجابته لقائده.

طّالب وأعِط كّل جمموعة نشاط لعب  5و 3أقسم الصف إىل جمموعات تضّم ما بني 
 خالل النشاط يلتزمون مبوجبهااألدوار نفسه. واطلب منهم التخطيط الستجابة للسلطة 

لنقاط السّت كافة املتعلقة بكيفية االستجابة لقادتك. كما أّ�م قد حيتاجون إىل إضافة أو اب
 الشخص الذي يف السلطة لكي يتمّكنوا من استكمال استجابتهم.ابتكار استجاابت جتاه 
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ميكنك أن تطلب من الصّف كّله حتضري استجابة مًعا أّوًال، لكي يفهموا ما جيب عليهم 
 فعله عندما ينقسمون إىل جمموعات صغرية.

بعد أن تكمل كل جمموعة استجابتها، أطلب منها مشاركتها أمام الصف، ومن 
 السبب الذي جعلها تستجيب هبذه الطريقة.لتفسري  مثّ امنحها فرصة

 املشروع الثالث من دليل الدراسة   دقيقة) 20-10(   سفر دانيال، الفصل األول  .8

 أن حتّدد تعامل دانيال مع قادته. وحاول نيال وقّيم أسلوبإقرأ الفصل األول من سفر دا
هذا الدرس. يف هذه ة يف بداية ي نقطة من النقاط السّت الواردما إذا كان قد استعان أب

املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان املرحلة، ميكنك مناقشة األسئلة كافة الواردة يف 
 ’’.دانيال وطعامه‘‘

 دقيقة) 15-5(   االستجابة بطاعة  .9

كيف ميكنهم االستجابة لقادهتم بدون أن ينتقدوهم أو خّصص وقًتا لتناقش تفصيًال  
رًا يدينوهم.  راِجع أيًضا مواقف الطاعة اليت متت مناقشتها يف الفصل األول من دليل الطالب مفسِّ

 كيفّية ارتباطها هبذه الناحية من الطاعة. وشّدد على أمهية التعامل مع القادة بكّل احرتام.

 دقيقة) 15-10(   تطبيق شخصي  .10

بادئ التوجيهّية السّتة أحرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي اليوم حول استخدام امل
اليت مت استعراضها يف هذا النص لدى استجابتهم لقادهتم. وشّجعهم على الرتكيز على اتّباع 

واحد من هذه املبادئ على األقل عندما يتحّدثون مع قادهتم. وأِشر إىل أّ�م كّلما طّبقوا هذه 
 م.املبادئ، أصبحت هذه األخرية منطًا طبيعيًّا يف استجابتهم لقادهت

واطلب منهم االستعانة أبحد األمثلة الواردة يف املشروع الثاين أو الرابع من دليل الدراسة 
وكتابة طريقة استجابة جديدة لقادهتم تتضّمن املبادئ التوجيهّية كافة اليت ّمتت مناقشتها يف 

 حّصة اليوم. واحرص على مجع األوراق قبل مغادرهتم الصّف.
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 فروض .11

من دليل الدراسة إذا كنت قد طلبت  5و 3و 2َضع عالمات على املشاريع يف آخر احلّصة،  .أ
منهم إكماهلا حبلول موعد حّصة اليوم. ويُشار إىل وجود دليل أجوبة للمشروعني الثالث 

 واخلامس. وهو وارد مباشرة بعد دليل الدراسة يف دليل املعلم املوجود بني يديك.

 .3و 1: 6رًا قصريًا حول أفسس يف آخر احلّصة، وزّع على الطالب اختبا  .ب

 من دليل الطالب للتحضري للحّصة املقبلة. 5و 4أطلب من الطالب قراءة الفصلني  .ت

 تقييم الدرس .12

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفا  دًة للطالَّ
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 الدرس الرابع
 ماذا جيب أن تفعل عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر خاطئ؟

 نتائج طاعة قادتك وعصيا�م

 حقيقة كتابّية رئيسية .1

 جيب أن أفّكر مليًّا يف نتائج طاعيت لقاديت وعصياين إ�هم يف كل اختبار يومّي أمر فيه.

 آية رئيسية .2

 مسيث وفاندايك)(ترمجة   3و 1: 6أفسس 

َأْكرِْم َأاَبَك َوأُمََّك، ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم  أَيـَُّها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِيف الرَّبِّ َألنَّ َهَذا َحقٌّ.
 .َخْريٌ، َوَتُكونُوا ِطَواَل اَألْعَماِر َعَلى اَألْرضِ 

 مادة مرجعية للطالب .3

 يل الطالب مع هذا الدرس. يتناسب الفصالن الرابع واخلامس من دل
 من دليل الدراسة يف هذا الدرس.  8و 7و 6و 5وميكنك االستعانة ابملشاريع 

 حّصة واحدة أو حّصتان .4

يتضّمن هذا الدرس موضوعني ميكن التوّسع فيهما بسهولة لتتم تغطيتهما يف درسني 
منفصلني. 

 قيام أبمر خاطئ؟الفصل الرابع: ماذا جيب أن تفعل عندما يطلب منك قائدك ال .1

 الفصل اخلامس: نتائج طاعة قادتك وعصيا�م. .2
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، استعن ابحلقيقة الكتابية قمت بتغطية هذين املوضوعني يف حصتني منفصلتنيإذا 
نتائج طاعة قادتك ‘‘الرئيسية الواردتني أعاله يف الفصل اخلامس حتت عنوان  الرئيسية وابآلية

 .’’وعصيا�م

ماذا جيب أن تفعل ‘‘ منفصًال لتعليم الفصل الرابع حتت عنوانًسا أّما إذا خّصصت در 
 ، فاستعن مبا يلي:’’عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر خاطئ؟

 حقيقة كتابّية رئيسية

جيب أن أحرص على االستجابة ابلطريقة اليت ترضي هللا عندما يطلب مين قائدي القيام 
 أبمر خاطئ.

 آية رئيسية

 مسيث وفاندايك) (ترمجة  15: 3بطرس  1

َبْل َقدُِّسوا الرَّبَّ اِإلَلَه ِيف قـُُلوِبُكْم، ُمْسَتِعدِّيَن َداِئماً ِلُمَجاَوبَِة ُكلِّ َمْن َيْسأَُلُكْم َعْن َسَبِب 
 .الرََّجاِء الَِّذي ِفيُكْم ِبَوَداَعٍة َوَخْوفٍ 

ة واحد، خّصص اجلزء األول من احلصّ يف درس  5و 4مت بتغطية الفصلني وإذا ق
ماذا جيب أن تفعل عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر ‘‘الفصل الرابع حتت عنوان ملناقشة 
نتائج طاعة قادتك ‘‘الفصل اخلامس،  -مثّ خّصص الوقت املتبّقي للموضوع اآلخر ’’خاطئ؟

  ’’.وعصيا�م

 مهل زمنّية مقرتحة لرب�مج الدرس .5

 قد حتتاج املهل الزمنية املقرتحة إىل تعديل مبا يتناسب مع احلّصة اعتماًدا على 
يف معظم احلاالت، الوقت الذي ميكنك ختصيصه للمواد اليت ستعّلمها يف هذا الدرس. 

 إذا كنت ستعّلم حّصتني، ميكن ختصيص الفرتة الزمنية األطول املقرتحة لكّل نقطة.
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حّصة واحدة، ننصحك بوضع هدف  لرابع واخلامس ضمنتعليم الفصلني ا وإذا قّررت
ميكنك حتديد وبعد أن تتخذ هذا القرار، حمّدد بشأن الوقت الذي تريد ختصيصه لكّل فصل. 

 املواضيع اليت تريد الرتكيز عليها يف كّل فصل.

 دقائق) 10-5(   نشاط التحضري للدرس  .6

تعّلم الفصلني يف حّصة واحدة، فمن جتد يف ما يلي نشاطني للتحضري للدرس. إذا كنت 
 املستحسن أن تكتفي ابالستعانة ابلنشاط الوارد أد�ه للفصل الرابع.

 نشاط حتضري للدرس خاص ابلفصل الرابع .أ

 شاركة قّصة شخص طلب منه قائده القيام أبمر ُحيَسب خطّية. استهّل احلّصة مب
حياتك اخلاّصة. إسأل الطّالب  قد تستعني بقّصة من الكتاب املقّدس أو قّصة مستوحاة من

 عّما كانوا ليفعلوه لو وجدوا أنفسهم يف موقف مماثل.

 نشاط حتضري للدرس خاص ابلفصل اخلامس .ب

استهّل احلّصة داعًيا الطّالب إىل ختّيل أنفسهم يف مكان الشخص الذي يف السلطة 
يف هذين املوقفني.  تكون استجابتهمواطلب منهم أن يدّونوا كيف ميكن أن لبضع دقائق. 

 ميكنك تغيري األمثلة اعتماًدا على أعمار الطّالب واهتماماهتم.

ابنتك املراهقة رفضت تنظيف غرفتها مع أّنِك طلبِت منها القيام بذلك هذا الصباح،  .1
 مع عصيا�ا؟ نيلكّن الغرفة ال تزال يف حالة فوضى عارمة. كيف ستتعامل

 ء كّل يوم ثالاثء. هذا األسبوع، إبنك املراهق مكّلف بغسل الصحون مسا .2
قررت استقبال ضيوف على العشاء يوم الثالاثء، وابلتايل ازداد عدد الصحون اليت 
حتتاج إىل غسل. لكن ابنَك غسلها كّلها بنفسه بدون االستعانة بغسالة صحون 

 طاعته؟كيف ستستجيب لأوتوماتيكية.  

. الطالب التطوّع ملشاركتها من بعد أن يدّون اجلميع أجوبتهم، أطلب من عدد
أكمل مناقشة احلالة األوىل قبل االنتقال إىل احلالة الثانية. واطلب من الطّالب 

 .ألسباب اليت دفعتهم إىل اختيار استجاابهتمتفسري ا
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 اجلزء األول من هذا الدرس: 
 ماذا جيب أن تفعل عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر خاطئ؟

مرتبطة هبذا اجلزء من الدرسمواد خاصة ابلطالب  .7

 هذا اجلزء من الدرس. الفصل الرابع من دليل الطالب معيتناسب 

دقائق) 5-2(   مقدمة عن اجلزء األول من هذا الدرس  .8

جيب إيالء اهتمام خاص إىل مواقف يعتقد فيها املؤمنون أن قادهتم يطلبون منهم القيام 
أن يواجهوا هذا  اجلزء، أِشر إىل أنه من النادر هلمأبمر خاطئ. عندما تعطي مقّدمة عن هذا 

 .أبمر صائبيطلب منهم القائد القيام . ففي األغلبية الساحقة من احلاالت، النوع من املواقف

كيف يكون رّد فعلك ‘‘إعطاء مقدمة عن هذا اجلزء عرب طرح السؤال اآليت:  ميكنك 
السؤال أكثر حتديًدا. فعلى سبيل ميكنك أن جتعل ’’ إذا طلبت منك القيام أبمر خاطئ؟

 أطلب منهم خمالفة قانون معروف لدى أعضاء الصف كافة.املثال، 

، Teen Challengeوإذا كنت تعّلم هذا الدرس يف مركز اتبع خلدمة 
منذ أن وصلت إىل مركز ‘‘أو ألي خدمة مماثلة، ميكنك أن تطرح عليهم السؤال اآليت: 

Teen Challenge حد القادة يف هذا املكان القيام أبمر خاطئ؟، هل طلب منك أ’’ 

اسأهلم أيًضا ما إذا كانوا يتذّكرون موقًفا يف حياهتم حيث طلب منهم شخص مسؤول 
رص عنهم القيام أبمر خاطئ؟ وجتّنب الدخول يف نقاش مفّصل لألمثلة اليت يعطو�ا. بل اح

فعلّية. على أن تكون عبارة عن أحداث 

 حتذير!
 نتناقشو سيف بداية هذا اجلزء من الدرس، أوضح قاعدة أساسّية واحدة، وهي أّنكم 

ماذا لو طلب مين ‘‘: ت خيالّية أو افرتاضية قائلنيولن تناقشوا حاال فحسب، حاالت واقعّية
 ’’قائدي...؟
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 اجلزء األول من هذا الدرس عامة عنحملة  .9

تبقي من بر�مج عتمد يف اجلزء امليف ما يلي حملة عامة عن هذا اجلزء من الدرس. ون
 واألرقام كعناوين لكل جزء. الدرس هذه اجلمل

 القيام أبمر خاطئ؟ماذا جيب أن تفعل إذا طلب منك قائدك 

 ما طلب منك قائدك القيام به. مسعت جيًداأتّكد من أنك  .1

 بطريقة ترضي هللا. هدفك الرئيسي هو االستجابة

 .منك القيام به هو خطّية فعًال يُطلب  ذا كان األمر الذيحّدد ما إ .2
 ه جمرّد إخفاق من جانب قائدك؟أنّ  أم أّنك تعترب

 .ة هذه اخلطيّةخطّية، حّدد ماهيّ  طلب منك قائدك القيام أبمر ُحيسبإذا  .3
 ؟عرب قيامك مبا يطلبه منك قائدك ما هي شريعة/شرائع هللا اليت ستخالفها

 القيام هبذا األمر.اكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك  .4

هو تقدمي  ما مريطلب منك القيام أب قائدك الذي جعلإذا كان السبب الرئيسي  .5
 خطية) فمن واجبك أن تطيعه. جعلك ترتكب (وليس األفضل لك

هو إيقاعك ما منك القيام أبمر  يطلب قائدكالذي جعل إذا كان السبب الرئيسي  .6
 أن تعصى قائدك. واجبكيف اخلطّية، فمن 

 النقطة أ، قّيم بدّقة ما طُلب منك القيام بهحتدث عن  .10
 من دليل الطالب 34-31ص.     دقائق) 3-5(

لدى تناول هذه النقطة يف الدرس، احرص على أن يدركوا خطر االنتقال إىل 
يف املثل التوضيحي الوارد يف  ’’دوغ‘‘االستنتاجات. وشّجعهم على تقييم الوضع كما فعل 

دليل الطالب. وحثّهم على طرح أسئلة لتوضيح ما مسعوه بدًال من االفرتاض أن ما مسعوه هو 
 فعًال ما يريد القائد أن يفعلوه.
ح قائدهم، لكن القائد ارتكب خطأ ومل ينج عوا جيًدا ما قالهمس االحتمال اآلخر هو أّ�م

 له.يريد منهم فع يف إطالعهم على ما
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 دقائق) 3-2(    اهلدف الرئيسي هو االستجابة ابلطريقة اليت ترضي هللا .11

جيب أن يكون يف صميم بينما تنتقل إىل مناقشة اجلزء املتبقي من هذا الفصل، أوِضح ما 
يف كّل مرّة يطلب ’’. اهلدف الرئيسي هو االستجابة ابلطريقة اليت ترضي هللا‘‘استجاابهتم. 

أبمر خاطئ (أو صائب)، جيب أن يكون هدفك الرئيسي االستجابة منك قائدك القيام 
 ابلطريقة اليت كان يسوع ليستجيب هبا لو كان مكانك.

جيب أن تعّرب بوضوح عن رغبة يف الطاعة وعن استعداد لطاعة هللا وقادتك بينما تناقش 
 عن حمّبتك هلل مع قائدك املشكلة اليت تواجهها. األمر مرتبط بدوافعك أيًضا. هل تريد التعبري

 وقائدك يف هذا الوضع؟

اكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام هبذا النقطة ب. حتّدث عن  .12
35-34دليل الطالب، ص.    دقيقة) 15-5(    األمر

معلومات إضافّية حول أسباب عدة ميكن  من دليل الطالب 35-34الصفحة تتضّمن 
 أن تدفع قائدك إىل أن يطلب منك القيام أبمر تعتربه خطّية.

يف وقت سابق يف هذا الدرس، أظهر� كيف ميكن لإلنسان أن يكتشف السبب الرئيسي 
يف هذا اجلزء من التوجيهية الواردة  إن املبادئجعل قائده يطلب منه القيام أبمر ما. الذي 

 تنطبق هناك أيًضا. ميكنك مراجعتها سريًعا.الدرس 

أن تطرحها على نفسك لدى حتديد السبب الرئيسي الذي  ثالثة أسئلة ميكنيف ما يلي 
 جعل قائدك يطلب منك القيام هبذا األمر.

 ما هي أهدافه/أهدافها؟ .1
 كيف ميكن ملا طلب مين القيام به أن يساعده على حتقيق أهدافه؟ .2
تملة اليت جعلته يطلب مين القيام هبذا األمر؟ ما هي بعض األسباب احمل .3

 (عّدد أي أسباب ختطر يف ابلك).
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إذا كان السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر النقطة ت. حتّدث عن  .13
ما هو تقدمي األفضل لك (وليس جعلك ترتكب اخلطية)، فمن واجبك أن تطيعه 

36دليل الطالب ص.   دقائق)  5-10(

هو ما أوضح أنّه إذا كان السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر 
، فال بّد من وجود طريقة لفعله بدون ارتكاب خطّية. جيب أن نتعلم أن األفضل لك تقدمي 

 نكون مبدعني.

�ِقش القّصة الواردة يف الفصل األول من سفر دانيال لتبّني أ�ا تشّكل مثاًال لطاعة 
ال يف موقف حيث كان السبب الرئيسي الذي جعل قائده يطلب منه القيام أبمر ما هو داني

 من دليل الدراسة. 6و 3تقدمي األفضل له. ميكنك االستعانة ابملشروعني 

إذا كان السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر النقطة ث. حتّدث عن  .14
 أن تعصى أوامره ما هو إيقاعك يف اخلطّية، فمن واجبك

من دليل الدراسة  6و 5واملشروعان  40-37دليل الطالب ص.   دقائق)  5-10(

حقيقية متجنّـًبا احلاالت لدى التحدث عن هذه النقطة، احرص على إعطاء أمثلة 
كن على استعداد ‘‘بدّقة ومفادها  3النقطة الفرعية االفرتاضية. واحرص على التحدث عن 

 ’’.الصوابلتحّمل نتائج فعل 

من سفر دانيال مبيّـًنا أ�ا تشكل أمثلة ُتظهر أن  6و 3�ِقش القصة الواردة يف الفصلني 
 السبب الرئيسي وراء إصدار القانون هو جعلهم خيالفون إحدى شرائع هللا. 

من دليل الدراسة لدى مناقشة الفصل الثالث من سفر دانيال.  6و 5استعن ابملشروعني 

 املتعلقة هبذه املرحلة هي أن املؤمنني، يف كثري من األحيان، مل ينّموا مهارةإحدى املشاكل 
حتديد السبب الرئيسي الذي جعل القائد يطلب منهم القيام أبمر ما. إّ�م يفرتضون أن دوافعه 

 كانت سيئة. ويصعب عليهم رؤية الوضع من وجهة نظر القائد.
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اليت ميكنك االستعانة هبا يف هذا من املفيد أن جتمع سلسلة من دراسات احلاالت 
ذا اجلزء من الدرس، ميكنك تدوين الدرس. وعندما يشارك الطّالب قصًصا تتناسب مع ه

 لكي تستعني هبا يف دروس مستقبلّية. هاتفاصيل

وعندما يكون الدافع الرئيسي للقائد هو إيقاعك يف اخلطّية، اعترب هذه فرصة لتطيع هللا 
 وليس لتعصى قائدك.

 ابتعد عن الظروف اليت تعّرضك لإلساءة 4-النقطة الفرعية ثحتّدث عن  .15
40-39دليل الطالب ص.    دقائق) 5-10(

 وضع مسيء، ترتبط إحدى نواحي عصيان القادة ابألشخاص الذين جيدون أنفسهم يف
مثّل تعّرض أحدهم العتداء جنسي من جانب أحد الوالدين. جيب أن توضح أن هللا ال يوافق 

. ومن حّق كل من يتعرض لإلساءة أن خيرج من هذا الوضع ءاتا على هذا النوع من اإلساأبدً 
 رافًضا املشاركة يف هذا النوع من األنشطة.

يبّني هذا املثل بوضوح أنّه ال جيب عليك االنتظار أن يغّري هللا فكر قائدك. وجيب بذل 
اليت تعّرضه لإلساءة أبسرع ما جهود حثيثة ملساعدة الشخص املعين على االبتعاد عن الظروف 

 ميكن. ومن املرجح أن يسبب هذا األمر خالفًا يف العائلة.

أِشر أيًضا إىل أن الشخص الذي يتعّرض لإلساءة ال ُخيطئ بفضحه خطا� املسيء إليه. 
فلألسف، لدى البعض أفكار مغلوطة بشأن فضح اخلطية. وليس من واجبنا سرت خطا� هؤالء 

 املسيئني.

 نتائج طاعة قادتك وعصيا�ماجلزء الثاين من الدرس: 

 مواد خاصة ابلطالب متعلقة هبذا اجلزء من الدرس .16

 ا اجلزء من الدرس.سب الفصل اخلامس من دليل الطالب مع هذيتنا
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 دقيقة) 20-10(    يف قائمتني نتائج الطاعة والعصيان .17

 نتائج طاعةطلق على األوىل عنوان أرسم قائمتني على اللوح أو على أوراق كبرية. وأ
 قادتك. نتائج عصيانقادتك وعلى األخرى 

 على أن يقوم تطلب من الصّف كّله القيام هبذا النشاط كمجموعة كبرية ميكنك أن 
أو ميكنك أن تقسم الصّف إىل جمموعات صغرية  ،تدوين النتائج يف كّل قائمةبشخص واحد 

 عريًضا لكي تدّون النتائج ضمن قائمتني.وأن تعطي كل جمموعة ورقتني وقلًما 

. ولدى إعداد القائمتني، كل نتيجةس أمام  وشّجعهم على تدوين آية من الكتاب املقد
 من دليل الدراسة. 7و 1املشروعني االستعانة أبجوبتهم على ميكنهم 

وبعد االنتهاء من إعداد القوائم، جيب على كل جمموعة مشاركة النتائج اليت توصلت 
 ا مع الصف. وقد تتضّمن القائمتان نتائج متضاربة.إليه

وكّلما استفضت يف مناقشة هذا املوضوع، جيب أن يّتضح للجميع أنّه من املنطقي أن 
 بت دائًما أّ�ا أفضل من عصيا�م إّ�هم.يطيعوا قادهتم. ونتائج طاعة قادتك تث

 عصيا�م.يف ما يلي بعض اآل�ت الكتابّية اليت تتحّدث عن طاعة قادتك و 

 من دليل الطالب. 43و 42الصفحتني راِجع أيًضا  طاعة اإلنسان

 2:2أمثال 
 21: 2أمثال 

 13: 3مالخي 
 16: 6رومية 
 6-1: 13رومية 

 13: 6أفسس 
 9-8: 5عربانيني 

 17-13: 2بطرس  1
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 من دليل الطالب. 49الصفحة راِجع أيًضا عصيان اإلنسان 

 28-26: 11تثنية 
 14صموئيل  1

 10: 15أمثال 
 25، 16: 6رومية 
 6-1: 13رومية 

 6: 10كورنثوس   2
 17-13: 2بطرس  1

  النقطة أ: نتائج طاعة قادتكحتدث عن  .18
45-41دليل الطالب، ص.    دقائق) 5-10(

اعتماًدا على الوقت املتبقي لديك، ميكنك مناقشة بعض النقاط الرئيسية اليت ّمت تناوهلا 
 3لنقطة الفرعية ايف هذا اجلزء من دليل الطالب. وقد جيد الطّالب فائدة كبرية يف مناقشة 

تنمية االنضباط ّمتت إاثرة موضوعني اليوم، ومها  ’’كيف تغّري الطاعة حيايت؟‘‘حتت عنوان 
 متوازنة.صحية و هذان األمران مهمان جدًّا لعيش حياة  وتنمية الثقة. الذايت

  : ما هي نتائج العصيان؟1-النقطة بحتّدث عن  .19
 48-45دليل الطالب ص.   يف بر�مج الدرس هذا)  23-19دقائق للنقاط  5-10(

عن ؤخرًا إذا حتدثت مفّسر الفرق بني الكلمات األربع اآلتية املرتبطة بنتائج العصيان. (
، ميكن لنظرة سريعة أن تساعدهم على أن يتذكروا ما الطاعة هللهذا املوضوع ضمن درس 

تعلّموه عن هذه الكلمات). 
 نتائج طبيعية .أ

 أتديب .ب
 عقاب  .ت
 انتقام .ث

4 



 دليل املعلِّم 54

بعد مناقشة هذه الكلمات األربع، حاول إعطاء مثل عن كّل واحدة منها مبيّـًنا كيفية 
قادتنا خيفقون أحياً� بتأديبهم ارتباطها بطاعتك لقادتك وعصيانك إّ�هم. وأِشر إىل أن 

الشخص اخلطأ. ويف معظم احلاالت، ميكننا أن نثق أبن قادتنا يريدون أن يقدموا لنا األفضل، 
ولون أن يكونوا عادلني ومنصفني. وميكننا أن نراتح وأن ننعم ابلسالم يف قلوبنا وأب�م حيا

 يرى كل األشياء كما حدثت فعًال وأنّه يكافئ طاعتنا لقادتنا.عندما نتذكر أن هللا 

 46دليل الطالب ص.   دقائق)  5-2(   نتائج طبيعية  .20

ا‘‘ البنه:يقول األب  إذا عصا الطفل أوامر والده ’’. ال تلمس املوقد، فهو ساخن جدًّ
وملس املوقد، فسيحرق إصبعه، وهذه هي النتيجة الطبيعية لعصيانه. 

وأِشر إىل أن النتائج الطبيعية هي العواقب الطبيعية (التلقائية) لعمل ما. وال جيوز اخللط 
دتك، ستحصد دائًما النتائج. قد ال ُيكشف بني النتائج والتأديب أو العقاب. عندما تعصى قا

 أمرك يف كل مرّة تعصى قادتك، لكّنك ستحصد حتًما نتائج عصيانك.

ينّمي اجتاه قلب يسهل عليه  وتتمّثل إحدى نتائج العصيان اخلطرة بكونه جيعل املرء
عصيان قادته ويصّعب عليه طاعتهم يف مواقف مستقبلية. خّصص وقًتا لقراءة ما جاء يف 

 ومناقشته. 10-7: 6الة غالطية رس

ترمجة مسيث وفاندايك   10-7: 6غالطية 

ُه َحيُْصُد أَْيضاً.  الَ َتِضلُّوا! هللاُ الَ يُْشَمُخ َعلَْيِه. فَِإنَّ الَِّذي يـَْزرَُعُه اِإلْنَساُن ِإ�َّ
ُع لِلرُّوِح َفِمَن َألنَّ َمْن يـَْزرَُع ِجلََسِدِه َفِمَن اْجلََسِد َحيُْصُد َفَساداً، َوَمْن يـَْزرَ 

َفالَ نـَْفَشْل ِيف َعَمِل اْخلَْريِ ألَنـَّنَا َسَنْحُصُد ِيف َوْقِتِه ِإْن  الرُّوِح َحيُْصُد َحيَاًة أَبَِديًَّة.
فَِإذاً َحْسَبَما لَنَا فـُْرَصٌة فـَْلنَـْعَمِل اْخلَْريَ لِْلَجِميِع، َوالَ ِسيََّما ألَْهِل  ُكنَّا الَ َنِكلُّ.

  .اِإلميَانِ 

ى تنا وأننا سنحصد نتائج قراراتنا، سواء اخرت� أن نعصاأِشر إىل أن هللا ال يتجاهل خيار 
 عهم.قادتنا أو أن نطي
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47-46دليل الطالب ص.    دقائق) 5-2(    أتديب .21

تصحيح ؤدي إىل ي التأديبفهم سيؤدبونك أحياً� كثرية. وتعصى قادتك، عندما 
مساعدة املرء على العيش ابستقامة وعلى اختيار الطاعة يف  املشكلة. فاهلدف من التأديب هو

أسباب أتديب  11-7: 12املرة املقبلة اليت يواجه فيها املوقف نفسه. وتفّسر رسالة العربانيني 
 .قادتنا إ��

 يف هذه احلاالت، . ’’أتديب‘‘بدًال من  ’’عقاب‘‘يف بعض الرتمجات، وردت كلمة 
لبسيطة بني العقاب والتقومي اليت نوضحها يف هذا النص. ويف حاالت مل يبّني املرتجم الفوارق ا

ابملعىن الواسع للكلمة لتشمل أي نوع من التأديب أو  ’’عقاب‘‘عّدة، مت استخدام كلمة 
 التقومي. 

يتّم على أمل أن يؤدي إىل تغيري إجيايب يف حياة  يتضمن التأديب عنصر أمل. فالتأديب
.  وأ�ًّ يكن نوع التأديب الذي تتم ممارسته، جيب أن يساعد املرء اإلنسان السالك يف العصيان

 ليفهم بشكل أفضل أسلوب العيش املستقيم.

 47الطالب ص. دليل   دقائق)  5-2(    عقاب .22

ملعاقبته  املرء إن العقاب، كما يتم تعريفه هنا، ينطوي على اختبار مؤمل  يُلقى على كاهل
يعترب أن على املرء أن يتأمل بسبب أعماله وال . فّمن يُنزل العقاب لى سلوكه يف العصيانع

يسعى إىل تقدمي املساعدة هبدف تصحيح املشكلة لكّنه يرّكز على جعل اآلخر يدفع مثن 
 أعماله.

 48دليل الطالب ص.   ) دقائق 5-2(    انتقام .23

أخاك  ’’جيم‘‘االنتقام على تلقني درس للشخص الذي ارتكب خطأ. إذا ضرب  يرّكز
صغري، فستلّقنه درًسا أو ستستدعي أحد أصدقائك ليقوم ابألمر ابلنيابة عنك. فاالنتقام يعين ال

 أن أتخذ على عاتقك مسؤولية معاقبة الشخص الذي ارتكب اخلطأ.
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االنتقام يتجاهل العالقة ابلسلطة ومسؤولية القائد اليت حتّتم عليه أتديب الشخص و 
على ما جيدر ابملؤمن فعله  21-19، 17: 12لعنا رسالة رومية السالك يف العصيان. تط

 ’’.ِيلَ النـَّْقَمُة َأَ� ُأَجازِي يـَُقوُل الرَّبُّ ‘‘ابالنتقام. يقول هللا: 

 اليوم احلاجة إىل التأديب والعقاب 4-النقطة بحتّدث عن  .24
51-50دليل الطالب ص.    دقائق) 5-10(

احلاجة إىل العقاب أبنواعه املختلفة. تبني رسالة ميكنك ختصيص وقت للتحدث عن 
كيفية وأسباب معاقبة هللا إ�� عندما نعصى وصا�ه. كما ويفّسر   13-5: 12العربانيني 

 فلن يؤّدبوك. ،الكتاب املقدس سبب أتديب قادتنا األرضيني إّ��. إن مل يكن قادتك حيّبونك

ارستها حبق أعضاء صفك. حاول وميكنك مناقشة بعض أشكال التأديب اليت تتم مم
حتديد أسباب اعتماد أشكال التأديب هذه. كما وميكنك تقييم مدى فعالية هذه الطرق 

 املختلفة.

 دقائق) 10-5(  تطبيق شخصي  .25

إذا عّلمت هذا الدرس بكامله ضمن حّصة واحدة، ميكنك االستعانة أبول اقرتاح تطبيق 
تني منفصلتني، استِعن ابجلزء الذي ينطبق على كّل شخصّي. أّما إذا قررت تقسيمه إىل حصّ 

 حّصة.

 عندما يُطلب منك القيام أبمر ُحيَسب خطيّة -اجلزء األول من الدرس .أ
أحرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي يف هذا اجلزء من الدرس على اكتشاف 

السبب الرئيسي الذي جعل قائدهم يطلب منهم القيام أبمر خاطئ. هذا هو مفتاح التعامل 
شّجعهم على السعي إىل تنمية هذه املهارة يف كّل مرة و مع الوضع ابلطريقة اليت متّجد هللا. 

 أبمر ما وليس فقط عندما يطلب منهم القيام أبمر خاطئ.يطلب منهم قائدهم القيام 
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 نتائج طاعة قادتك وعصيا�م -اجلزء الثاين من الدرس .ب
على البحث عن نتائج طاعة قادهتم وعن حّثهم على طاعة قادهتم دوًما. وشّجعهم 

ّصة الربكات اليت يفيض هبا هللا على كّل من يطيع. استعن ابلقائمتني الواردتني يف بداية احل
 لتفّسر هلم الفرق الكبري بينهما.

 واطلب منهم كتابة صالة هلل يشكرونه فيها على القادة الذين سّلطهم عليهم. 
وشّجعهم على أن يطلبوا من هللا أن يبارك قادهتم ويساعدهم يف مهامهم. وحّثهم على أن 

 يطلبوا منه أن ميّدهم ابلعون والقوة لكي يطيعوا قادهتم اليوم وكل يوم.

 فروض .26

يف آخر هذه احلّصة. وُيشار إىل وجود  8، و7، و6، و5َضع عالمات على املشاريع 
دليل أجوبة للمشروع اخلامس. وهو وارد مباشرًة بعد دليل الدراسة يف دليل املعّلم املوجود بني 

 يديك.

 تقييم الدرس .27

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس اخلامس
 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 اجلديد، فيجدوا نسخة  .ب اطلب من الطالَّ
 فارغة عن قائمة فروض الصّف. أطِلعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.

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

 وزّع عليهم االمتحان اخلاص هبذا الدرس. .2

للمعّلم يف آخر  4-1صفحات. جيب تسليم الصفحات  6يتألف االمتحان من 
التعليمات من االمتحان.  6و 5احلّصة. وفّسر للطالب ما جيب عليهم فعله ابلصفحات 

التاريخ الذي جيب أن يسّلموا لعهم على المتحان، أطقبل البدء اب. 5واردة يف أعلى الصفحة 
مكاً� لتدوين هذا  5من االمتحان. ميكنهم أن جيدوا يف أعلى الصفحة  6و 5فيه الصفحتني 

 التاريخ.

سّلم الطّالب االختبارات القصرية واملشاريع كافة اليت وضعت عالمة عليها، إذا مل تكن  .3
 قد فعلت ذلك بعد.
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 الطالبدليل 
 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 املعلِّم

 دليل الدراسة

دليل أجوبة خاص ’’ طاعة اإلنسان‘‘يتضّمن دليل الدراسة اخلاص بدرس 
 مبشاريع عّدة لكي يستعني به املعّلم.

 وارد ابتداًء من الصفحة التالية. دليل األجوبة اخلاص بدليل الدراسةإن 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  5راجع الصفحة 
 دليل الطالب.
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 الطاعة لإلنسان
 سلطة مهلن مَ لِ ع ضو موفف اخلتنمية 

 دليل الدراسة
 دليل األجوبة

 أتليف دايفيد ابيت
 الطبعة اخلامسة

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

 (الرتمجة العربية املشرتكة) 

 Teen Challenge USA 2022  ©حقوق الطبع والنشر

 . edition thObedience to Man, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

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

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

 نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة  ويتعني على كل من يرغب يف
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 
 

 2022-06اتريخ آخر تنقيح  

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 5  الطاعة لإلنسان

 الطاعة لإلنسان
 1املشروع 

 دليل األجوبة
 النظر إىل القادة

 شخصّية أجوبة 1-4
من ترمجة  17-13: 2، ورسالة بطرس األوىل 7-1: 13اآلتية مستوحاة من رسالة رومية األجوبة 

قد يقّدم طّالبك أجوبة أخرى ’’. األجوبة املقرتحة‘‘مسيث وفاندايك للكتاب املقدس. وهذه هي 
 مقبولة.

 من أين يستمّد القادة سلطتهم؟  .5
 )من أين يستمد القادة حّقهم يف القيادة أو احلكم؟(

 ’’من هللا‘‘   1: 13رومية اآلية: 
 

 ما الذي تفعله بعصيانك لقائدك؟ .6
 ’’مقاومة ترتيب هللا‘‘   2: 13اآلية: رومية 

 
 (جيب تقدمي إجابتني) ما هي نتائج العصيان؟ .7

 ’’�خذون ألنفسهم دينونة‘‘   2:  13اآلية: رومية  )1(
 )14: 2(اجلواب نفسه وارد يف رسالة بطرس األوىل 

 اخلوف    4: 13اآلية: رومية  )2(
 ’’مقاومة ترتيب هللا‘‘  2: 13اآلية: رومية  )3(
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 أجوبة) 6(جيب تقدمي  ما هي نتائج الطاعة؟  .8
 (حترر من اخلوف)’’  عدم اخلوف من القادة‘‘ 3: 13اآلية: رومية  )1(
 14: 2بطرس  1&  ’’يكون لك مدح‘‘ 3: 13اآلية: رومية  )2(
 ’’حتميك من عقاب هللا‘‘ 5: 13اآلية: رومية  )3(
 ’’يكون لك ضمري صاحل‘‘ 5: 13رومية اآلية:  )4(
 ’’ترضي الرب‘‘ 13: 2بطرس  1اآلية:  )5(
 ’’تفعل ما يريد هللا منك فعله‘‘ 14: 2بطرس  1اآلية:  )6(
 ’’متنع الناس األغبياء واجلهال من التكلم عنك ابلسوء‘‘ 15: 2بطرس  1اآلية:  )7(
 ’’ استخدام حريتك كذريعة لفعل الشرقد متيل إىل ‘‘ 16: 2بطرس  1اآلية:  )8(

 (أو تفشل يف التعويض عن خطا� املاضي).
 

 أجوبة شخصّية .9
  



 7  الطاعة لإلنسان

 الطاعة لإلنسان
 3املشروع 

 دليل األجوبة
 دانيال وطعامه

اآلتية مستوحاة من األصحاح األول من سفر دانيال من ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب األجوبة 
 أخرى مقبولة.قد يقّدم طّالبك أجوبة ’’. األجوبة املقرتحة‘‘املقدس. وهذه هي 

 ملاذا مل يُطع دانيال أول أمر طُلب منه القيام به؟  .1
أَمَّا َدانِيآُل َفَجَعَل ِيف قَـْلِبِه أَنَُّه الَ يـَتَـَنجَُّس أِبَطَاِيِب اْلَمِلِك َوالَ ِخبَْمِر َمْشُروِبِه ‘‘  8اآلية 

 ’’.ْصَياِن َأْن الَ يـَتَـَنجَّسَ َفطََلَب ِمْن َرئِيِس اخلِْ 
 

ب الرئيسي وراء الطلب من دانيال أن �كل من أطايب امللك ومن مخر ما هو السب .2
 مشروبه؟

 كان جيب على دانيال وأصدقائه الثالثة أن يتدرّبوا طوال ثالث سنوات.  5، 4، 3ت اآل�
لكي يدخلوا اخلدمة امللكّية. وّمت اختيار فتيان ال عيب فيهم حسان املنظر حاذقني 

يف كل حكمة وعارفني معرفة من عائالت يهوذا امللكّية. وعّني هلم امللك أفضل 
 طعام ومشروب من أطايبه. فهو أراد أن حيصلوا على أفضل طعام على اإلطالق.

 تلبيًة ألوامر امللك. ن �كل من طعامه فقال رئيس اخلصيان لدانيال أ  10اآلية 
 وكان من واجب رئيس اخلصيان أن يطيع امللك.

 لكي يكونوا أصحاء 15اآلية 
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طلب القادة من دانيال أن �كل من الطعام الذي أمر به امللك. ما هي األمور اليت فعلها  .3
 دانيال قبل أن يطيع األشخاص الذين يف السلطة؟ عّدد األمور اليت قام هبا. 

 .15-5(سبعة أجوبة حمتملة على األقّل). استخرج األجوبة من األعداد 

 شرائع هللا بتناوله الطعام.أراد أن يعرف ما إذا كان خيالف  :8اآلية  )1(
 صّمم دانيال أّال يتنّجس أبطايب امللك ومخر مشروبه. :8اآلية  )2(
 فطلب من رئيس اخلصيان أن �كل أنواًعا أخرى من األطعمة. :8اآلية  )3(
 حتّدث دانيال عن األمر مع الوكيل الذي وّاله رئيس اخلصيان عليه. :11اآلية  )4(
 ته عشرة أ�م يقتصر خالهلا طعامه على اخلضار واملاء.اقرتح دانيال أن تتّم جترب :12اآلية  )5(
ليقرر بنفسه ما إذا كان وأصدقاؤه طلب دانيال من الوكيل تقييم جتربته  :13اآلية  )6(

حيّققون اهلدف الرئيسي من طلب امللك منهم أن �كلوا من طعامه، وهو أن 
 يتمّتعوا بصّحة جّيدة.

 ينتظر اجلواب. كان دانيال متحّلًيا ابلصرب وهو :14اآلية  )7(
 كان دانيال متعاوً� مع الوكيل خالل التجربة اليت دامت عشرة أ�م. :15اآلية  )8(

 ماذا كان موقف دانيال جتاه األشخاص الذين يف السلطة؟ .4
ملناقشتهم. وكان موقفه جتاه احرتاًما كبريًا جتاههم وكان مستعدًّا  دانيال أبدى :8اآلية  )1(

موقفه جتاه  8جدًّا. كما وتبّني اآلية األشخاص الذين يف السلطة سليًما 
طاعة شرائع هللا. فهو صّمم أّال خيالف أ�ًّ من شرائعه. وهو أبدى احرتاًما 

لب حتقيق مراده ومل يسلك بتمّرد حّىت جتاه األشخاص املسؤولني عنه ومل يط
 إنه مل ينتقد. ال يذكر الكتاب املقدس أنه انتقد قادته.

 ادته.�قش األمر مع ق :11اآلية  )2(
 اقرتح بديًال خّالقًا. مل يطلب حتقيق مراده. :12اآلية  )3(
 مسح للقائد ابختاذ القرار النهائي. :13اآلية  )4(

 ملاذا أطاع دانيال؟ .5
 أطاع دانيال ألنه أراد هللا أراد منه أن يطيع. فشرائع هللا تدعوه إىل طاعة اإلنسان. )1(
ا حصل على اإلذن ابتّباع محية خاصة، متّكن14اآلية  )2(

ّ
من طاعة هللا واإلنسان على  : مل

 حد سواء.
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 الطاعة لإلنسان
 5املشروع 

 دليل األجوبة
 أصدقاء دانيال الثالثة وأتون النار

اآلتية مستوحاة من األصحاح الثالث من سفر دانيال من ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب األجوبة 
 أخرى مقبولة.قد يقّدم طّالبك أجوبة ’’. األجوبة املقرتحة‘‘املقدس. وهذه هي 

 ما هو السبب الرئيسي وراء الطلب من الشبان الثالثة أن يسجدوا أمام التمثال الذهيب؟ .1

 كان عليهم السجود أمام متثال نبوخذنصر وعبادته لكي يعلنوا والءهم للملك. : 5اآلية 
 فّسر امللك أنّه طُلب منهم خدمة وعبادة إله آخر. : 28اآلية 

 األوامر؟ملاذا عصى الرجال الثالثة  .2
 طُلب منهم أن يعبدوا إهلًا آخر وهو أمر يتناىف متاًما مع شرائع هللا.  :18اآلية 

 مل يكن إبمكا�م فعل أي شيء لتغيري الوضع ويطيعوا بدون أن خيطئوا. 
 فلم يبَق هلم أي بديل سوى طاعة شرائع هللا وحتّمل العواقب.

 ماذا كانت نتائج عصيا�م؟ .3
 بعض املسؤولني احلكوميني.اشتكى عليهم  : 8اآلية  )1(
استطاعوا أن يفسروا شخصيًّا للملك سبب عدم سجودهم للتمثال  :18-9اآل�ت  )2(

وعبادته. قالوا إ�م امتنعوا عن السجود له نظرًا لقناعاهتم الدينية 
 وليس هبدف التمرد على شرائع امللك. 

 مت إعطاؤهم فرصة أخرى ليطيعوا أوامر امللك. : 15اآلية  )3(
 أعماهلم أاثرت غضب امللك ضّدهم.  :19اآلية  )4(
 ّمتت حتمية األتون سبعة أضعاف أكثر ممّا كان معتاًدا أن حيّمى. : 19اآلية  )5(
 ّمتت معاقبتهم على عصيا�م فأُلقوا يف وسط أتون النار املتقدة. : 21اآلية  )6(
  .م يف األتون قُتلوا بسبب هليب النارا هبالرجال الذين ألقو  : 22اآلية  )7(

 ).جال الثالثة أطاعوا امللك، ملا حدث ذلك كّله(لو أن الر 
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 ُذهل امللك بنتائج إلقاء الرجال الثالثة يف النار.  : 24اآلية  )8(
 فكان ملا رآه أتثري كبري عليه واسرتعى انتباهه وجعله يفّكر.

عمل هللا من خالهلم ليعّلمهم وامللك درًسا عن هللا وعن قدرته على محاية  : 25اآلية  )9(
 املؤمنني.

 حظوا حبماية هللا فأنقذهم. : 25اآلية  )10(
أّ�م مستعّدون حلمايته ما دام ال تسّنت هلم فرصة اإلظهار للملك  : 26اآلية  )11(

 يرغمهم على عصيان شرائع هللا.
 كانت حياهتم شهادة جلميع األشخاص املوجودين هناك. : 27اآلية  )12(
 بسبب إميا�م. حظوا حبماية امللك من التعّرض للمزيد من االضطهاد : 29اآلية  )13(
 ُمسح هلم ابالستمرار يف توّيل شؤون والية اببل. : 30اآلية  )14(
 منحهم امللك شىت أنواع الرتقيات. : 30اآلية  )15(

 ماذا كان موقفهم جتاه امللك؟ .4

 : كان شدرخ وميشخ وعبدنغو يكّنون كّل االحرتام والوالء للملك. 18-16اآلية  )1(
قضّيتهم أمام امللك بل إّ�م فّسروا له بكّل بساطة ومل يُظهروا أّي متّرد يف أثناء عرض 
 سبب امتناعهم عن عبادة التمثال.

 حتّلوا ابلشجاعة ومل خيافوا. )2(



 61 الطاعة لإلنسان

 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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 الطاعة لإلنسان  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

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

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

مر لئال ترتكب ألالقيام أبمر خطأ، يريد هللا أن جتد طريقة أخرى للقيام اب إذا طُلب منك ___ .1
 خطّية.

 ظمتان يف الكتاب املقدس تتحّداثن عن احملبة.الوصيتان العُ  ___ .2

إذا طلب منك الشخص الذي يف السلطة القيام أبمر ُحيسب خطية، جيب أن تطيعه حّىت  ___ .3
 إذا كنت سرتتكب خطّية.

 حترتم فقط األشخاص الذين يف السلطة اخلالني من العيوب. يريد هللا منك أن ___ .4

جيب أن حتاول أن تفهم دائًما السبب الرئيسي الذي جعل الشخص الذي يف السلطة  ___ .5
 يطلب منك القيام أبمر ما.

 هللا يعاقبك ألنه يكرهك عندما ترتكب اخلطية. ___ .6

 ملؤمنني بينهم فحسب.من واجبك أن تدين األشخاص املسؤولني عنك وجيب أن تطيع ا ___ .7

 يعّلم الكتاب املقدس أنّه ليس على األوالد أن يطيعوا آابءهم. ___ .8

 جيب أن تكون مستعدًّا دائًما لطاعة األشخاص الذين يف السلطة. ___ .9

 عندما يرتكب الشخص املسؤول عنك خطأ ما، جيب أن ختربه دائًما أبنه خمطئ. __ .10

 .18تطيع والديك بعد أن تبلغ سن ال يقول الكتاب املقدس إنّه ليس عليك أن __ .11

 لقد أمر� هللا أبن حنّب األشخاص املسؤولني عّنا. __ .12

 إذا كنت حتّب هللا، فستطيع املؤمنني فحسب ولن تطيع اخلطاة. __ .13

 جيب أن تتعّلم أن تطيع من تلقاء نفسك بدون أن يُطَلب منك ذلك. __ .14
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 نقاط) 3(سؤال متعّدد اخليارات 
 اجلواب األفضل ودّون احلرف اخلاص به على السطر الفارغ أمام السؤال.اخَرت تعليمات: 

 _____ إذا ارتكب الشخص املسؤول عنك خطأ ما، جيب أن: .1
 تتذمر وتتجادل معه. .أ

 تصّلي ألجله.  .ب
 أال تطيعه.  .ت
 تطلع مديره على اخلطأ الذي ارتكبه.  .ث

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط لكّل سؤال) 3نقاط،  9( نسان؟ اإلما هي املستو�ت الثالثة لطاعة  .1

1.  ________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________  

 نقاط، نقطة واحدة لكّل سؤال) 5( .قادتكعتك لنتائج لطا 5أذكر  .2
1.  ________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________  
4.  ________________________________________________________  
5.  ________________________________________________________  

 نقطة) 16( .دّون أد�ه اآل�ت املخّصصة للحفظ .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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 هبا خالل هذا األسبوع ما تعّلمته يف هذا الدرس.  أذكر طريقة واحدة طّبقت .4
 نقاط) 10( ُكن حمدًَّدا يف جوابك.

 __________________________________________________________  
  ________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ملاذا جيب أن تكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك يطلب منك القيام أبمر ما؟  .5
 نقاط) 4(عندما طلب منك القيام أبمر صائب) (

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 نقاط) 4ماذا جيب أن يكون دافعك األساسي وراء طاعتك لقادتك؟ ( .6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 نقاط، نقطتان لكّل سؤال) 6أن تطيعهم. (أذكر ثالث طرق ُتظهر هبا لقادتك أّنك تريد  .7
1.  _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
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 نقاط) 5ما هو أول أمر جيب أن تفعله عندما يطلب منك قائدك القيام أبمر خاطئ؟ ( .8
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 مشروع ذات تطبيق خاص .9
ن هو القائد الذي واجهت الصعوبة األكرب يف يف الشهر األخري أو الشهرين األخريين، مَ  .أ

 ابختصار. (نقطتان)طاعته؟ فّسر جوابك 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

 ’’. الطاعة لإلنسان‘‘فّكر يف األمور املختلفة اليت �قشناها يف هذا الدرس  .ب
برأيك، ما هي األمور اليت ميكنك فعلها اليوم لتسّهل على نفسك طاعتك هلذا القائد؟ 

 نقاط، نقطتان لكّل سؤال) 6أذكر ثالثة أمور. (
1.  __________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

3.  __________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

 مالحظة:
. عليك أن تنسخ أجوبتك من هذه االمتحان مع فقرة التطبيق اخلاصمن  5تتناسب الصفحة 

ب أن يطلعك هذا األخري على التاريخ الذي أن تسّلم هذا االمتحان ملعّلمك. كما وجي قبلالصفحة 
 من هذا االمتحان. 5الصفحة  هتسليمجيب عليك فيه 



 5 الطاعة لإلنسان

 الطاعة لإلنسان  اإلسم 
 5صفحة  ،الطبعة اخلامسةامتحان،   التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 تعليمات
من هذا االمتحان وهي واردة  9الوارد أد�ه، أنسخ أجوبتك على السؤال  10لإلجابة على السؤال 

أد�ه للتأكد من أنك فهمت ما جيب أن تفعله  12و 11من فضلك، إقرأ السؤالني  .4الصفحة  يف
الستكمال هذا اجلزء من االمتحان. مثّ احتفظ هبذه الصفحة من االمتحان. وسّلم اجلزء املتبقي من 

 االمتحان للمعّلم اآلن.

 مشروع ذات تطبيق خاص .10
الذي واجهت الصعوبة األكرب يف يف الشهر األخري أو الشهرين األخريين، َمن هو القائد  .أ

 طاعته؟ فّسر جوابك ابختصار. (نقطتان)
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

برأيك، ما هي ’’. طاعة اإلنسان‘‘فّكر يف األمور املختلفة اليت �قشناها يف هذا الدرس  .ب
األمور اليت ميكنك فعلها اليوم لتسّهل على نفسك طاعتك هلذا القائد؟ أذكر ثالثة أمور. 

 سؤال)نقاط، نقطتان لكّل  6(
1.  ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

3.  ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

 ب وطّبقه يف عطلة �اية األسبوع.10اخَرت أحد األمور اليت ذكرهتا يف السؤال  .11
  خيارك 
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 )، أكتب ما جرى حتديًدا.11بعد حتقيق هدفك الذي ذكرته يف السؤال السابق (# .12

 مىت قمت ابألمر؟ (نقطتان)  التاريخ ______   الوقت ________ .أ

 ______________املكان  _____________أين قمت به؟ (نقطتان)  .ب

 نقاط) 3ِصف النتائج إبجياز ( .ت
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

 نقاط) 3هل كان من السهل عليك أن تطيع قائدك؟ ملاذا؟ ( .ث
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

 نقاط) 6ما الذي تعّلمته من هذا االختبار؟ ( .ج
1.  ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

3.  ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

 



 الطاعة لإلنسان
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

قبل أن من االمتحان  6و 5ميكنك أن تنتظر حّىت يسّلم الطالب الصفحتني  مالحظة للمعّلم: 
 تضع عالمات على االمتحا�ت.

 1الصفحة 
 صح أم خطأ

 (نقطة واحدة لكل سؤال)
1. X صح 

 
2. X صح 
 خطأ 0 .3

 
 خطأ 0 .4
5. X  صح 

 
 خطأ  0 .6
 خطأ 0 .7
 خطأ 0 .8
9. X صح 

 خطأ 0 .10
 خطأ 0 .11
12. X  صح 
 خطأ 0 .13
14. X صح 

 2الصفحة 
 نقاط) 3(أسئلة متعّددة اخليارات 

 ب .1
 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

 (ليس من الضروري ذكر األجوبة املقرتحة حبذافريها)
 نقاط لكّل سؤال 3نقاط،  9 .1

 أِطع (ألنّه طُلب منك أن تطيع). .1
أِطع واكتشف السبب الرئيسي الذي جعل قائدك  .2

 منك القيام أبمر ما.يطلب 
أِطع من تلقاء نفسك (ألن هذا هو الصواب الذي  .3

 جيب عليك فعله).
 

 نقطة واحدة لكّل سؤال (جواب شخصي) -نقاط 5 .2
 

 نقطة 16 .3
 3و 1: 6أفسس     2-1: 13رومية 

 



 الطاعة لإلنسان
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 3صفحة 
 أسئلة ذات أجوبة وجيزة

 (جواب شخصي)نقاط  10 .4
 نقاط (جواب مقرتح) 4 .5

 لكي أطيع من تلقاء نفسي يف املرة املقبلة.
 نقطتان لكل سؤال (جواب مقرتح) -نقاط 4 .6

 لكي أظهر هلل أّنين أحّبه
 نقطتان لكل سؤال (أجوبة شخصية) -نقاط 6 .7

 4صفحة 
 نقاط (جواب مقرتح) 5 .8

 األمر. كتشف السبب الرئيسي الذي جعل القائد يطلب مين القيام هبذاأ
 نقطتان (جواب شخصي) أ.  .9

 نقطتان لكّل سؤال (أجوبة شخصية) -نقاط 6 ب. 

 6و 5صفحة 
 ال نقاط .10
 ال نقاط .11
 أجوبة شخصية .12

 نقطتان .أ
 نقطتان .ب
 ثالث نقاط .ت
 ثالث نقاط .ث
 ست نقاط .ج



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 

____________________________ 

الطاعة لإلنسان 
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