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 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 1املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 املقدَّسآرائي بشأن دراسة الكتاب 
ا األفضل. واستند يف أجوبتك إىل آرائك اخلاصَّة واختباراتك  اقرأ كّل سؤال ودوِّن األجوبة اليت تعتقد أ�َّ

 الشخصيَّة.

 ما هي األسباب اليت تدفعنا إىل دراسة الكتاب املقدَّس؟ .1
  ________________________________________________________  .أ

  ________________________________________________________  .ب
  ________________________________________________________  .ت
  ________________________________________________________  .ث
  ________________________________________________________  .ج

 كم مرَّة يف األسبوع جيب أن أدرس الكتاب املقدَّس؟ .2
  _____________________________ ملاذا؟ _____________________وحدي 

 __________________________________________________________  

  _____________________________ ملاذا؟ ________________  ضمن اجملموعة
 __________________________________________________________  

  املقدَّس؟ كم دقيقة (ساعة) جيب أن أخصِّص يف كلِّ مرَّة لدراسة الكتاب  .3

  _______________________________________________________ ملاذا؟
 __________________________________________________________  

 كيف ساعدتين دراسة الكتاب املقدَّس يف املاضي؟ .4
  ________________________________________________________  .أ

  ________________________________________________________  .ب
  ________________________________________________________  .ت
  ________________________________________________________  .ث
  ________________________________________________________  .ج
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 2الصفحة  ،1املشروع 

 املشاكل اليت واجهتها لدى حماوليت دراسة الكتاب املقدَّس مبفردي. .5
  ________________________________________________________  .أ

  ________________________________________________________  .ب
  ________________________________________________________  .ت
  ________________________________________________________  .ث
  ________________________________________________________  .ج

 أريد أن أمنو فيها يف حيايت؟ما هي النواحي اليت  .6
  ________________________________________________________  .أ

  ________________________________________________________  .ب
  ________________________________________________________  .ت
  ________________________________________________________  .ث
  ________________________________________________________  .ج

 )6كيف أريد أن تساعدين دراسة الكتاب املقدَّس يف هذه النواحي؟ (املذكورة يف السؤال رقم  .7
  ________________________________________________________  .أ

  ________________________________________________________  .ب
  ________________________________________________________  .ت
  ________________________________________________________  .ث
  ________________________________________________________  .ج

 -َ�ُموِس اْحلُرِّيَِّة  -َوَلِكْن َمِن اطََّلَع َعَلى النَّاُموِس اْلَكاِمِل ‘‘ 25: 1جاء يف رسالة يعقوب  .8
 ’’ فـََهَذا َيُكوُن َمْغُبوطاً ِيف َعَمِلهِ َوثـََبَت، َوَصاَر لَْيَس َساِمعاً َ�ِسياً َبْل َعاِمالً اِبْلَكِلَمِة، 

 (ترمجة مسيث وفاندايك). دوِّن رأيك بشأن ما تقوله هذه اآلية عن دراسة الكتاب املقدَّس.
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 2املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 املواقف املسبِّبة للتوتُّر يف حيايت
�قشنا كيفيَّة االستعانة مبواقف يف اختباراتنا اليوميَّة لتحقيق  )23-22، 9-7دليل الطالب (ص. يف 

 تنا الشخصيَّة للكتاب املقدَّس.االستفادة األكرب من دراس
 تعليمات

ِصف إبجياز ثالثة مواقف مسبِّب للتوتُّر واجهتها خالل األ�م القليلة املاضية. واملواقف املسبِّبة للتوتر 
كالم أو هي تلك األوقات اليت تشعر خالهلا ابإلحباط أو الغضب أو االنزعاج أو الضغوطات بسبب  

يف كّل موقف. مثَّ ابدأ ابلتفكري يف الدرس الذي أراد هللا أن تتعلَّمه من عمل ما. ِصف إبجياز ما حدث 
 خالل ذلك االختبار.

 1املثل 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 أفكاري بشأن ما أراد هللا مّين تعلُّمه من هذا الوضع.
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
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 2املثل 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 أفكاري بشأن ما أراد هللا مّين تعلُّمه من هذا الوضع.
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 3املثل 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 أفكاري بشأن ما أراد هللا مّين تعلُّمه من هذا الوضع.
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 3املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 ثالث خطوات أساسيَّة لدراسة الكتاب املقدَّس
على التعرُّف إىل اخلطوات الثالث األساسيَّة لدراسة  اهلدف من هذا املشروع هو مساعدتك

الكتاب املقدَّس الواردة يف الفصل الثاين من دليل الطالب. وهو يتيح لك إمكانيَّة ربط هذه 
 اخلطوات الثالث آبية واحدة من الكتاب املقدَّس.

 ترمجة مسيث وفاندايك  105: 119مزمور : املرجع الكتايب
 َالُمَك َونُوٌر ِلَسِبيِلي.ِسَراٌج ِلرِْجِلي كَ 

 (يف هذه اآلية، يتكلَّم داود مع هللا مبيًِّنا كيفيَّة استخدامه الكتاب املقدَّس).

 يف هذه اآلية؟ الفكرة الرئيسيَّةما هي  .1
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 يل هذه اآلية (ماذا تعين حليايت؟) تعينماذا  .2
 احلاّيل اليوم؟كيف ميكنين ربطها بوضعي 

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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مضمون هذه اآلية؟ (أذكر طريقة واحدة على األقّل للبدء بتطبيق  تطبيقكيف ميكنين البدء ب .3
) راِجع الصفحة األخرية من دليل الطالب أعِط فكرة حمدَّدة وواضحة!مضمون هذه اآلية. 

 ق الشخصي. للحصول على مبادئ توجيهيَّة حول وضع أهداف مناسبة من التطبي
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 

  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 4املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 تطبيقه يف حياتك عربملقدَّس تعلُّم دراسة الكتاب ا
 23-22الصفحتني ب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك، وهو وارد يف منط تعلُّم دراسة الكتاجتد يف ما يلي و 

. يهدف هذا املشروع إىل مساعدتك على اختبار هذه الطريقة لدراسة الكتاب املقدَّس. من دليل الطالب
 . 2اقرأ النمط ابنتباه مثَّ أِجب على األسئلة الواردة يف أسفل هذه الصفحة ويف الصفحة 
 منط تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك

 أذكر املواقف املسبِّبة للتوتُّر .1
املواقف اليت تسبِّب يل القلق واإلحباط والغضب واالنزعاج أو عندما أشعر أبين رازح  -

 حتت وطأة ضغط شديد.
 أسأل هللا السؤال اآليت: .2

 ’’؟فعله اليوم� رب، ما الذي حتاول أن تعلِّمين ‘‘ -
 فيهاأمنو  أنأريد أحدِّد �حية واحدة يف حيايت اليوميَّة  .3

 لتحديد النواحي اليت أحتاج إىل النمو فيها. 8-4: 13كورنثوس   1أقرأ  -
 بدراسيت للكتاب املقدَّسأربط ذلك  .4

 ماذا يقول الكتاب املقدَّس عن هذه الناحية اليت أحتاج إىل النمو فيها يف حيايت؟ -
 ميكنين إ�اؤها اليومأذكر األمور اليت  .5

 بتعبري آخر، أحدِّد األهداف -
 أختار هدفًا واحًدا وأحقِّقه اليوم -

 أقيِّم النتائج .6
حاولت حتقيق  يف وقت الحق من اليوم نفسه أو يف اليوم التايل أراجع ما جرى عندما -

 اهلدف الذي وضعته.

الكتاب املقدَّس يف حياتك.واآلن، حاول اتِّباع هذا النمط لدراسة    تعليمات  

 ِصف إبجياز موقًفا مسبًِّبا للتوتُّر واجهته اليوم أو البارحة. .1
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس
 2الصفحة  ،4املشروع 

يف منط تعلُّم دراسة الكتاب  الوارد السؤال الثاينواآلن، توقَّف قليًال لكي تصّلي. اسأل هللا  .2
� رب، ما الذي حتاول أن ‘‘ -)من هذا املشروع 1الصفحة املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك (

 . ’’؟فعله اليومتعلِّمين 

 ما هي الناحية اليت حتتاج إىل النمو فيها يف حياتك؟ .3
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

دوِّن آ�ت من الكتاب املقدَّس مرتبطة هبذه الناحية من حياتك. ما عالقة هذه احلقائق الواردة  .4
 يف الكتاب املقدَّس هبذا الوضع يف حياتك؟

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 اليوم. دوِّن أهدافًا ميكنك إمتامها اليوم. َضع دائرة حول اهلدف الذي ستنجزه .5
1. _________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
2. _________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
3. _________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

قيِّم نتائج حماولة تطبيق هذا اهلدف يف حياتك. أذكر أيًضا تقييمك التِّباع هذه الطريقة لدراسة  .6
 الكتاب املقدَّس.

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 5املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 من الكتاب املقدَّس دراسة آية
ميكنك اعتماد طرق خمتلفة وكثرية لدراسة الكتاب املقدَّس. وميكن تطبيق هذه الطريقة خالل فرتة قصرية 

وهي تساعدك على تعلُّم حقائق عمليَّة تستعني هبا اليوم. قبل دراسة اآلية، جيب أن تقرأ الفصل 
اق. ففي بعض األحيان، بكامله، أو أقّله اآل�ت الواردة قبل اآلية وبعدها لكي تتمكَّن من فهم السي

 عندما تدرس آية واحدة فقط، تفوتك بعض املعلومات املرتبطة هبا والواردة يف اجلزء املتبقي من الفصل. 
 الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدَّس  25: 1يعقوب 

ْنَسى َما أمَّا َمْن يـََتَمَعنُّ ِيف َشرِيَعِة ِهللا الَكاِمَلِة الَِّيت ُحتَرِّرَُ�، َويَُداِوُم َعَلى َذِلَك ُدوَن أْن يَـ 

 .َيْسَمُع، َبْل يـَْعَمُل ِبَكَالِم ِهللا، فَإنَُّه َيُكوُن ُمَبارًَكا ِبَسَبِب َذِلكَ 
 اخَرت أي آية من الكتاب املقدَّس تريد االستعانة هبا يف هذا املشروع.

 دوِّن اآلية اليت اخرتهتا هلذه الدراسة.

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 دوِّن األفعال احلركيَّة الواردة يف هذه اآلية. .1
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 َمن الذي يقول ابلعمل؟  .2
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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 ما هو التعليم الرئيسي الوارد يف هذه اآلية؟ .3
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 هل تتضمَّن أي وعود ابلربكة؟ .4
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 هل أرى نفسي يف هذه اآلية؟ .5
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 كيف ميكنين تطبيق تعاليم هذه اآلية يف حيايت؟ .6
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  



 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 6املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 لبحث عن هللا
؟ ’’أ� شخصيًّا أعرف هللا‘‘َمن من بني أصدقائك يعرف األكثر عن هللا؟ هل تشعر ابالرتياح للقول: 

الكتاب املقدَّس هو أحد أفضل املراجع اليت تساعد� على معرفة املزيد عن هللا وشخصه وصفاته وعن 
اذه القرارات. إنَّ طريقة دراسة الكتاب املقدَّس هذه خمصَّصة  كيفيَّة تفكريه وشعوره وكيفيَّة اختِّ

 ملساعدتك على معرفة املزيد عن هللا. 
ُكتب كل فصل يف الكتاب املقدَّس بتخطيط من هللا. فاهلل هو كاتب الكتاب املقدَّس،  وهو أرشد 

 الُكتَّاب لكتابة ما يريده. 

ختار هلذا املشروع  .1
ُ
  مقطع الكتاب املقدَّس امل

 لرئيسيَّة الواردة يف هذا املقطع؟ أو ما هو التعليم الرئيسي الوارد فيه؟ ما هي األحداث ا .2
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 ما هي املعلومات اليت يعطيها هذا املقطع عن هللا اآلب، أو يسوع، أو الروح القدس؟ .3
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 هل تتحدَّث هذه اآل�ت عن كيفيَّة معاملة هللا اخلطاة أو املؤمنني؟ .4
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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 هل تتضمَّن هذه اآل�ت أي فكرة تبنيِّ اختالف هللا عن اإلنسان؟ .5
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 ، صربه، حمبَّته، غضبه، رأفته)ختربين هذه اآل�ت عن مشاعر هللا؟ (مثًال  ماذا .6
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

استناًدا إىل مضمون هذه اآل�ت، ماذا ميكن أن أتوقَّع أن يفعل هللا يف حيايت اليوم أو يف  .7
 املستقبل القريب؟

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 لكي أصبح أكثر شبًها ابهلل يف كالمي وأفكاري وأعمايل اليوم؟  ماذا ميكن أن أعمل .8
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  



 ض الصفّ و فر قائمة 
   كيفية دراسة الكتاب املقدس عنوان الدرس :

 التاريخ                            آ�ت للحفظ                     اختبارات قصرية

1 __________________________________  __________ 

2 ____________________________________  ________ 

3 ______________________________  ______________ 

   ______________________________  ______________ 

 اتريخ االستحقاق   املشاريع                          
1 _____________________________________ 
2 _____________________________________ 
3 _____________________________________ 
4 _____________________________________ 
5 _____________________________________ 
6 _____________________________________ 

 دراسة الكتاب املقدَّس من خالل
   التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي

     ____________________________________ 
     ____________________________________ 

 التاريخ ___________________________           االمتحان
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