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.edition thHow to Study the Bible, 5كليزية حتت عنوان، ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلن

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

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة حلياة جديدة اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeمة واملدارس وخدمات السجون وخد

 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 

gtc@globaltc.orgEmail:   
www.iTeenChallenge.organd       www.globaltc.orgWeb:  

 2022-06اتريخ آخر تنقيح  

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.iteenchallenge.org/
http://www.globaltc.org/
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 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس
راسة الشخصيَّة للكتاب املقدَّس حتدًِّ� فعليًّا حلديثي اإلميان تعلُّم االستمتاع ابلدأن يشكِّل  ميكن

. اهلدف الرئيسي من هذا الدرس هو البدء ولألشخاص الذين مضت فرتة طويلة على إميا�م ابملسيح
وغايتنا هي مساعدهتم لريوا أنَّه اسة الكتاب املقدَّس. يف جمال در  حسنةبوضع األساس لتنمية عادة 

ا للنمو الروحي.   ميكن لدراسة الكتاب املقدَّس أن تكون عمليَّة ومهمَّة ومفيدة جدًّ

 . البدء أبسس دراسة الكتاب املقدَّسالفصل األوَّل
ناقشة أمهية يتضمَّن هذا اجلزء من الدرس مقدِّمة واسعة ألسس دراسة الكتاب املقدَّس تبدأ مب

�  الستجابةعلى ا القيام هبذه الدراسة. ونستكشف فيه أيًضا كيفيَّة مساعدة هذه الدراسة إ�َّ
املختلفة اليت  نَّنا نلقي نظرة سريعة على الوسائلملواقف احلياة اليوميَّة. كما أ ابلشكل الصحيح

 س.على حتقيق االستفادة األكرب من دراسة الكتاب املقدَّ د� ميكن أن تساع
 الفصل الثاين. جعل دراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة حبيايت

يتضمَّن هذا الدرس نقاًشا مهمًّا جدًّا حول اخلطوات األساسيَّة الثالث لدراسة الكتاب 
املقدس. ويبنيِّ كيف ميكن بل جيب االستعانة هبذه اخلطوات الثالث يف كّل طريقة نتَّبعها 

 لدراسة الكتاب املقدَّس.
 الثالث. دراسة الكتاب املقدَّس على صعيد شخصي وضمن اجلماعةالفصل 

قد تكون إحدى أهّم العادات اليت يسعى املؤمن إىل تنميتها يف حياته هي ختصيص وقت يومّي 
للصالة على صعيد شخصي. ونظهر يف هذا اجلزء أمهية العبادة ضمن العائلة ودراسة الكتاب 

 املقدَّس ضمن اجلماعة.
 طرق دراسة الكتاب املقدَّس الفصل الرابع.

يف هذا اجلزء من الدرس، يتم تفسري الطرق املتعدِّدة واملختلفة اليت ميكن اعتمادها لدراسة 
ب فرصلة اختبار بعض هذه الطرق مع الرتكيز بشكل خاص  الكتاب املقدَّس. وتُتاح أمام الطالَّ

 على حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس والتأمُّل فيها.

1 
2 
3 
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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
 امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4

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

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

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 Challengeللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة وختطِّط ا
األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني 

 هذه املواد التعليميَّة.

 كيفية استخدام دليل املعلِّم
 �مج الدرس اخلاص ابملعلِّمبر  .1

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

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

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 
ّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد رئيسيَّة وآية رئيسية يت

 خالل احلصَّة. 

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

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

 الشخصي هذه. على البدء بعمليَّة التطبيق

ب.  يف �اية كّل بر�مج درس، توجد قائمة ابلفروض املعطاة للطالَّ

متَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم ختصيص 
شهر أ 4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّة ترتاوح بني  14احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال
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إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد 
يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحدة. وميكن بسهولة تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها 

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

 دليل الطالب .2
مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميكنك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة لالستعداد لدرس 
. كما  ميكن أن تطلب منهم قراءهتا بعد إعطاء الدرس هبدف مراجعة ما متَّ تعليمه يف الصف وترسيخه يف  معنيَّ

 أذها�م.

ب إىل تدوين املالحظات عك أن تدعو الطالَّ يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل الطالب. فمن شأن  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 

 ملشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.ا

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

 يوميَّة.احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم ال

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

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

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

ب الذين ينجزون ا . وقد متَّ إدراج حلياة جديدةاجملموعة دراسات يف سلسلة  14لدروس الشهادة 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 

ار املدرجة فيها ليس جديًدا. ويف هذا الصدد، نودُّ التعبري عن خالص تقدير� ملعهد املبادئ احلياتيَّة من األفك
نظرًا لتأثريه يف حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه الدروس.  Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة 

 ياتيَّة األساسيَّة. ويُظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة خدمة معهد املبادئ احل

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 Challengeالعمل يف خدمة ألنَّه أاتح يل فرصة ’’ دون ويلكرسون‘‘
 . حلياة جديدةاجملموعة دراسات . فخالل هذه السنوات، ّمت البدء ابلعمل على تطوير 1975حىتَّ العام  1971

ة وقد ّمت تطوير الطبعة اخلامسة من هذه الدراسات مبساعدة اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابع
 . 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 Challengeليتم استخدامها ضمن خدمة وتوزيعها 
وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل  هذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت 

www.iTeenChallenge.orgُيسَمح ببيع هذه املواد بل يتم تقدميها جماً�. ويتوجَّب على كّل من  . ال
 .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 ديدةحلياة جاجملموعة 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 

ائم حبّد ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل الصفوف على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس ق
 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
 شلالنمو من خالل الف .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 ة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّ 

 .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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 ة عامة عن الدرسحمل
ب وتوزيع  .1 قبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس للطالَّ

بعض الفروض األوىل عليهم. وجيب إمتام املشروع األّول من دليل الدراسة قبل موعد احلّصة 
تّم مناقشته خالل األوىل. وزِّع عليهم دليل الطالب واطلب منهم قراءة الفصل األّول الذي ست

 احلصَّة األوىل.

من دليل الطالب جزًءا رئيسيًّا من  9الوارد يف الصفحة  ’’النمط املتَّبع لنمّو املؤمن‘‘ويشكِّل 
ملء أكرب عدد من النقاط فيه قبل موعد خالل احلصَّة األوىل. ميكنك أن تطلب منهم  نقاشنا
 احلصَّة.

صها لتع .2 ليم هذا الدرس. توجد برامج درس خلمس عليك حتديد عدد احلصص اليت ستخصِّ
لكن ميكن توسيع الدرس بسهولة وتقسيمه على حصص (احلصَّة اخلامسة خمصَّصة لالمتحان). 

يص أكثر من مخس عدد أكرب من احلصص إذا كان الوقت يسمح بذلك. إذا قررت ختص
جعلهما بدًال من  6و 5حصص لتعليم هذا الدرس، ميكنك ختصيص حصَّة لتعليم املشروعني 

 اختياريني. 

وتتضمَّن اتريخ إجناز  يف الصفحة التالية من دليل املعلِّم، جتد نسخة عن قائمة فروض الصف  .3
كّل فرض. اطلب منهم ملء الفراغ ابلتواريخ املناسبة عرب استخدام النسخة الفارغة لقائمة 

 فروض الصف على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة.  

التلخيص واألسئلة والتطبيق الشخصي  رض دراسة الكتاب املقدَّس عربأن فيُرجى األخذ ابلعلم 
، نقطة 45-44ص. غري وارد يف دليل الدراسة، بل إنَّ التعليمات املفصَّلة واردة يف دليل املعلِّم 

 . 13ب

لتتم االستعانة ’’ نشاط التحضري للدرس‘‘أو أكثر من  واحد يتضمَّن كّل بر�مج درس نشاط .4
ب على تركيز ية هذا الدرس. هبا يف بدا اهلدف الرئيسي من هذه األنشطة هو مساعدة الطالَّ

اهتمامهم على املوضوع الرئيسي يف هذا الدرس. فنحن نريد خلق جو من الدفء واالنفتاح 
ب كافة حبرية املشاركة يف النقاش.  حيث يشعر الطالَّ
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مثريًا مشّوِقًا و  عل أي أمر يقوم بهيضطلع املعلِّم مبهمَّة خاصَّة يف هذا الدرس، وهي ججيب أن  .5
فيجب على كّل مؤمن أن ينّمي عادة دراسة الكتاب املقدَّس لكي يصبح �ضًجا لالهتمام! 

املزيد  دراسات اجملموعة حلياة جديدةمن املرجح أن تثري بعض الدروس األخرى ضمن روحيًّا. 
ب.  من االهتمام والنقاش نظرًا لوقعها الفوري على الطالَّ

 ، وقبل كل شيء احرص على أن يكون عمليًّا. وتشويق محاسةكلِّ م هذا الدرس بعلِّ 
إىل  هذا الدرس األخرى لئال يتحوَّلاستِعن ابلكثري من األمثلة الشخصيَّة والصور التوضيحيَّة 

الدرس هو اإلظهار أن هللا الرئيسي من هذا  ول دراسة الكتاب املقدَّس. اهلدفحماضرة مملَّة ح
يبعث الرجاء يف حياهتم بصرف النظر عن ماضيهم. فنحن نريد أن يكتشفوا كيف قادر أن 

ميكن أن يشفيهم هللا من فشل املاضي. كما أننَّا نريد أن نشرح بوضوح طرق التعلُّم من هللا ومن 
 كلمته.
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 قائمة فروض الصف
 

  كيفية دراسة الكتاب املقدس عنوان الدرس 
 

 التاريخ     ظ     آ�ت للحفاختبارات قصرية       
  اليوم الثاين   24: 4مرقس   1
  الرابعاليوم    11: 8كورنثوس   2  2
3       
       
 

 اتريخ االستحقاقاملشاريع         
  اليوم األول  1
  اليوم الثاين  2
  اليوم الثالث  3
  اليوم الثالث  4
  اليوم الرابع أو اخلامس  5
  اختياري  6

 دَّس من خاللدراسة الكتاب املق
  اليوم الرابع التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي

    
 

  اليوم اخلامس        التاريخ امتحان   
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 األول درسال
 البدء أبسس دراسة الكتاب املقدَّس

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

ب إىل جيب أن أستعني بدراسيت الشخصيَّة للكتاب املقدَّس كوسيلة تساعدين على االقرتا
 هللا يف مواقف حيايت اليوميَّة.

ترمجة مسيث وفاندايك  105: 119اآلية الرئيسيَّة: مزمور  .2

 ِسرَاٌج ِلرِْجِلي َكَالُمَك َونُوٌر ِلَسِبيِلي.

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتماشى الفصل األوَّل من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن االستعانة ابملشروع 
يف هذا الدرس.  ’’آرائي بشأن دراسة الكتاب املقدَّس‘‘الدراسة حتت عنوان  من دليلاألول 

 دقائق) 4-3(    ’’تعلُّم طهو شرائح اللحم‘‘نشاط التحضري للدرس:  .4

 ابملثل التوضيحي اآليت لتفسري اهلدف الرئيسي من هذا الدرس.استعن 

 ’’تعلُّم طهو شرائح اللحم‘‘املثل التوضيحي: 

أن يتخيَّلوا يف أذها�م شرحية حلم كبرية وكثرية العصري.  إىل الطالب أدعُ 
تتوفَّر هذه ). وإذا مل الستعماهلا يف هذا املثلحلم ينء إىل الصف  شرحية (ميكنك أن جتلب

ب إىل ختيُّل  لوا مدى روعة مثَّ اطلب منهم أن يتخيَّ ة حلم ينء. صورة شرحيلديك، أدُع الطالَّ
 طهوها ابلطريقة اليت يريدو�ا.اللحم هذه بعد  تناول شرحية

ا عل ه. يك (أنت أو شخص آخر) أن تقوم بطهو ليس اللحم الينء شهيًّا للمأكل. وإمنَّ
عندئٍذ، تستطيع أن تتلذَّذ به وهو يعود ابلفائدة على جسمك. 

1  
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: ميكن اختيار أي نوع آخر من األطعمة يف هذا املثل. فلقد سبق ألحد مالحظة
ب. ودعاهمبًقا من األرّز غري املطهو ومرَّ املعلِّمني أن استعمل ط إىل تذوُّقه.  ره على الطالَّ

ملعلِّم آخر أن استعمل بيضتني نيئتني يف املثل نفسه. وأشار إىل أنَّه ال ميكن  وسبق
تعكس هذه األمثال جوهر املبدأ للجسم أن ميتّص الربوتني املوجود يف البيض إالَّ بعد طهوه. 

 له من خالل هذا الدرس.الروحي الذي نريد إيصا

 تطبيق

ميكن تشبيه ما سنفعله يف هذا الدرس بتعلُّم كيفية طهو اللحم. سنتعلَّم كيفيَّة دراسة 
الكتاب املقدَّس. فمجرَّد معرفة كيفيَّة طهو شرحية اللحم ال ميكن أن يسّد جوعك أو أن ميأل 

عّد أطباقًا شهيَّة. اهلدف من معدتك. لكن عندما تتعلَّم كيفيَّة الطهو، عندئٍذ، تستطيع أن تُ 
هذا الدرس هو مساعدتك على تعلُّم كيفيَّة االستفادة من كلمة هللا واستخراج الطعام الروحي 

 منها لكي تنمو وتصبح مؤمًنا �جًحا.

 وقد يتبنيَّ أنَّ هذا الدرس هو من أهّم الدروس يف هذه السلسلة التعليميَّة نظرًا لتأثريه
على حياتك.  الكبري

 دقائق) 3-2(   ’’ دراسة الكتاب املقدَّس‘‘ما الذي نقصده ب .5

ب قراءة املقطع االفتتاحي الوارد يف أعلى الصفحة  دليل الطالب من  5أطلب من الطالَّ
لتفسري النطاق الواسع هلذا الدرس. 

ابملعىن العام ’’ دراسة‘‘نستعمل كلمة ’’ دراسة الكتاب املقدس‘‘عندما نتحدَّث عن 
املقصود هبا هو أي وقت نقوم خالله بقراءة أي جزء من أجزاء الكتاب املقدس أو  للكلمة.

حبفظه أو ابلتفكري فيه أو إبجراء حبث عنه. وميكن أن يعين هذا أن تستغرق دقيقة واحدة أو 
 .مخس ساعات يف قراءة الكتاب املقدَّس

 من دليل الطالب 5مقتبس من الصفحة 

1  
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ب أبن هذا الدرس سيتمحور بشكل رئيسي حول ختصيص وقت لدراسة  أخِرب الطالَّ
الكتاب املقدَّس على صعيد شخصي وبشكل يومّي ضمن ما يُعَرف غالًبا بوقت العبادة 

 الشخصيَّة. 

يواظب على دراسة الكتاب املقدَّس أجِر مقابلة مع أحد خرِّجيي هذه اخلدمة أو مع مؤمن  .6
 دقائق) 10-5(   ابنتظام 

 Teen Challengeخدمة  ضمن إطارعلِّم هذا الدرس اخليار أ. إذا كنت ت

واسأله عن األسباب اليت  Teen Challengeأجِر مقابلة مع أحد خرجيي خدمة 
تدفعه إىل دراسة الكتاب املقدَّس وعن أمهية قيامه هبذا األمر يوميًّا يف حياته. وإذا مل يكن 

كنك أن ختطِّط مسبًقا لتصوير إبمكانه احلضور إىل الصف إلجراء املقابلة بشكل مباشر، مي
عه على إعطاء أجوبة صادقة متجنًِّبا الكالم  جيعله يبدو غري  الذي’’ اجلميل‘‘مقابلة معه. شجِّ

ب اجلدد يف الصّف.  واقعي أمام الطالَّ

يف ما يلي بعض األسئلة اليت ميكنك طرحها يف أثناء املقابلة. حاول حصر وقت طرح 
. ائقدق 10دَّة أقصاها األسئلة مب

 ؟Teen Challengeبعد خترُّجك يف خدمة الكتاب املقدَّس األسبوع تدرس  يفكم مرَّة  .1

 ؟Teen Challengeما أمهية دراسة الكتاب املقدَّس يف حياتك بعد خترُّجك يف خدمة  .2

هي صلة دراستك للكتاب كيف ميكنك االستفادة من دراسة الكتاب املقدَّس اليوم؟ ما  .3
 قي من يومك؟جلزء املتباملقدَّس اب

 Teenما هي الصعوبة اليت واجهتها لدراسة الكتاب املقدَّس عندما كنت طالًبا يف خدمة  .4

Challenge ؟ هل كان األمر مضجرًا؟ هل كان من الصعب عليك االستفادة من
 دراستك للكتاب املقدَّس؟

يف خدمة  ماذا كان أتثري دراستك اليوميَّة للكتاب املقدَّس على حياتك عندما كنت طالًبا .5
Teen Challenge؟ 

1  
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ب يف صّف اليوم يف ما يتعلَّق بعادات دراسة  هي كلمة التشجيع اليت تود قوهلاما  .6 للطالَّ
 الكتاب املقدَّس؟

 اخليار ب. إذا كنت تعلِّم هذا الدرس ضمن إطار لكنيسة احمللِّيَّة

ب أن يتعاطوا معه بطريقة إجي ابيَّة جدًّا. حاول أن جتري مقابلة مع شخص يستطيع الطالَّ
وإذا كنت تعلِّم هذا الدرس جملموعة من األشخاص الناضجنيَّ ممَّن آمنوا ابملسيح مؤخَّرًا، ميكنك 
أن ختتار شخًصا مضت سنتان أو ثالث سنوات على إميانه ابملسيح ويستطيع أن يتفهَّم وضع 

ب.   الطالَّ

ري مقابلة مع طالب إذا كنت تعلِّم هذا الدرس جملموعة من املراهقني، ميكنك أن جت
 جامعي (ال يزال يتذكَّر حياة املراهقة!)

اهلدف من هذه املقابلة هو عرض األسباب اليت تدفع إىل دراسة الكتاب املقدَّس 
والتشديد على أمهية دراسة الكتاب املقدَّس يوميًّا. وإذا مل يستطع الشخص املعين احلضور إىل 

 أن ختطِّط مسبًقا لتصوير مقابلة معه.  الصف إلجراء املقابلة بشكل مباشر، ميكنك
عه على إعطاء أجوبة صادقة متجنًِّبا الكالم  الذي جيعله يبدو غري واقعي أمام ’’ اجلميل‘‘شجِّ

ب اجلدد يف الصّف.  الطالَّ

يف ما يلي بعض األسئلة اليت ميكنك طرحها يف أثناء املقابلة. حاول حصر وقت طرح 
. دقائق 10األسئلة مبدَّة أقصاها 

 مىت سلَّمت حياتك للمسيح؟ كم مضى من الوقت على إميانك ابملسيح؟ .1

 األسبوع تدرس الكتاب املقدَّس؟كم مرَّة يف  .2

 ما أمهية دراسة الكتاب املقدَّس يف حياتك اليوميَّة؟ .3

 كيف ميكنك االستفادة من دراسة الكتاب املقدَّس اليوم؟  .4
 ي من يومك؟ما هي صلة دراستك للكتاب املقدَّس ابجلزء املتبق

1  
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ما هي الصعوبة اليت واجهتها لدراسة الكتاب املقدَّس عندما كنت (يف العمر نفسه أو  .5
ب يف صفِّك)؟  هل كان األمر مضجرًا؟  على مستوى النمو الروحي نفسه كما الطالَّ

 هل كان من الصعب عليك االستفادة من دراستك للكتاب املقدَّس؟

 كتاب املقدَّس على حياتك عندما كنت ماذا كان أتثري دراستك اليوميَّة لل .6
ب يف صفِّك)؟  (يف العمر نفسه أو على مستوى النمو الروحي نفسه كما الطالَّ

ب يف صّف اليوم يف ما يتعلَّق بعادات دراسة  .7 ما هي كلمة التشجيع اليت تود قوهلا للطالَّ
 الكتاب املقدَّس؟

 )*دقيقة 20-15(   ’’ ؤمنلنمط املتَّبع لنمو امل‘‘حتدَّث عن الرسم البياين ل .7

من بر�مج الدرس  12-7هذا هو الوقت اإلمجاّيل الذي ميكن ختصيصه للنقاط *
 ملناقشة هذا الرسم البياين.

نلقي نظرة على الصورة قبل البدء ابلتحدُّث عن طرق دراسة الكتاب املقدَّس، جيب أن 
الكاملة  حلياتنا كمؤمنني. 

ة أو على شاشة علويَّ  “ابور بوينت”شرائح بر�مج  ىعرض هذا الرسم البياين علميكنك 
ب الرجوع إىل  أو على لوح من طبشور لتستخدمه خالل النقاش يف الصف. اطلب من الطالَّ

 من دليل الطالب وملء الفراغات.  9الرسم البياين نفسه الوارد يف الصفحة 

ة املؤمن اهلدف من هذا الرسم هو وضع دراسة الكتاب املقدَّس ضمن منظور حيا
كيفيَّة ارتباطها حبياهتم.   ة واردة يف الرسم ملساعدهتم على رؤية�ِقش كّل خطو اجلديد. 

االقرتاب إىل هللا.  هو كمؤمننيأن يكون هدفنا األساسي   أِشر إىل أنَّه جيب
 على صعيد شخصي أو ضمن اجلماعة)  سواء متَّتوتشكِّل دراسة الكتاب املقدَّس (

إًذا، هي ليست هدفًا بل وسيلة. تساعدك على االقرتاب إىل هللا. إحدى األدوات اليت 

1  
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 دقائق) 3-2(   تفسري النقطة أ من الرسم البياين. وضعك احلايل  .8

لى أن عمليَّة النمو تاج مجيًعا إىل النمو روحيًّا، وعحن أنَّنا استهّل هذه الفقرة ابلتأكيد على
إحراز تقدُّم، جيب علينا بدايًة أن نفهم ة. إذا أرد� مدى احلياتتّم بشكل تدرجيّي وتستمّر هذه 

ب على ملء الفراغات إىل جانب النقطة أ يف أسفل الصفحة  ع الطالَّ  9وضعنا احلاّيل. شجِّ
 من دليل الطالب. 

من  أجوبة مقرتحة: منكسر، مدمن،  مشكلة غضب، مشوَّش، مؤمن جديد، جمروح
 يف سالم.، مفعم ابلرجاء، آخرين

 دقائق) 3-2(  النقطة ب من الرسم البياين. الوضع الذي يريد هللا أن تكون عليه  تفسري .9

اخترب النمّو يف حياته. ونقرأ يف الفصل الثاين من إجنيل لوقا عن  نفسه أِشر إىل أن يسوع
 52: 2حادثة تعرَّض هلا يسوع عندما كان يف الثانية عشرة من العمر. ويف إجنيل لوقا 

’’ َيُسوُع َفَكاَن يـَتَـَقدَُّم ِيف احلِْْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة ِعْنَد ِهللا َوالنَّاسِ  َوأَمَّا‘‘: مكتوب
 (ترمجة مسيث وفاندايك).

ب على ملء 11: 29لقد أعّد هللا خطَّة مفعمة ابلرجاء حلياتنا، إرميا  . حّث الطالَّ
من دليل الطالب.  9لصفحة حتت النقطة ب من الرسم البياين الوارد يف ا الفارغةاألسطر 

 تدفعهم إىل التفكري من حيث التعبري العملّي عن النمو. ما معىن أن ختترب وحاِول أن 
ما الذي قد خيتلف يف حياتك إذا كنت يف اجلزء العلوي من هذا الرسم  ؟ ’’النمو كمؤمن‘‘

البياين؟ 

هللا، مطيع،  أجوبة مقرتحة: �ضج، اثبت، أمتتَّع بذهن متجدِّد، أمتَّم مشيئة
 حمّب، يف سالم، أتغلَّب على التجارب.
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 دقائق) 5تفسري النقطة ت من الرسم البياين. أهداف على املدى الطويل    ( .10

ر األهداف الثالثة على املدى الطويل يف حياة املؤمن.  بدايًة، فسِّ

 االقرتاب إىل هللا (االقتداء ابملسيح يف أسلوب حياتنا) .1
 ن (اخلدمة املسيحيَّة)مساعدة اآلخري .2
 التغلُّب على املشاكل اليت تتحكَّم يف حيايت. .3

شدِّد على ضرورة النمو بشكل متوازن يف النواحي الثالث املتعلِّق هبذه األهداف. 

أِشر إىل أن االنتقال من وضعي احلايل يف أسفل الرسم البياين إىل الوضع الذي يريد هللا 
ة. فاهلل يريد أن أمنو يوميًّا. أن أكون عليه ال يتم بقفزة فوريَّ 

اه قليب حيال كوين مؤمًنا؟‘‘أثِر املسألة اآلتية   هل أريد أن أمنو؟ ’’ ما هو اجتِّ
 هل أريد االقتداء بيسوع؟ إىل أي مدى أرغب يف أن أكون اإلنسان الذي يريد هللا أن أكونه؟

فسيساعدك هللا. إًذا، كيف ميكنين االقرتاب إىل هللا؟ إذا أردَت النمو فعًال، 
 وتوجد أدوات كثرية ميكنك االستعانة هبا ملساعدتك على النمو.

 دقائق) 10-5(   تفسري النقطة ث. األدوات اليت جيب االستعانة هبا للنمو  .11

ب،  ’’ ما هي بعض األدوات املتوافرة لدينا اليوم ملساعدتنا على النمو؟‘‘اسأل الطالَّ
 ياين.الرسم الب داخلدوِّن أجوبتهم 

أجوبة مقرتحة: 
 قراءة الكتاب املقدَّس (دراسة) .1
 الصالة .2
 حفظ آ�ت من الكتاب املقدس .3
 الذهاب إىل الكنيسة .4
 الشهادة عن املسيح .5
 بناء صداقة مع مؤمنني آخرين .6
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 التأمُّل يف كلمة هللا .7
 قراءة كتب مسيحيَّة .8
 الكتاب املقدَّس .9

كأداة منفصلة ’’  تاب املقدسالك‘‘األدوات املتوافرة لديهم، احرص على ذكر ذكر لدى 
 ال تكن متطلًِّبا يف ما يتعلَّق ابألدوات اليت يقرتحو�ا.’’. دراسة الكتاب املقدَّس‘‘عن 

ال تفيد إال إذا ّمت استخدامها للهدف الذي ُوجدت ألجله. وأِشر إىل أنَّ هذه األدوات 
 ةساعدا لتتميم مهمَّة، وملائط، وإمنَّ على احليتم تعليقها  تكون ُنُصًبا فهي ليست موجودة لكي

وتؤثِّر مهارهتم يف استخدام هذه األدوات ’’. أهدافه على املدى الطويل‘‘حتقيق على  الطالب
 إىل حد كبري على سرعة منّوِهم ومدى توازنه.

 يقود هذا السؤال إىل اجلزء ج من الرسم البياين.’’ أين ومىت أستخدم هذه األدوات؟‘‘

 دقائق) 10-5(   ف احلياة اليوميَّة تفسري النقطة ج. مواق .12

أوِضح أنَّ هللا يريد منَّا أن نستخدم هذه األدوات (الواردة ضمن النقطة ث يف الرسم 
على حتقيق أهدافنا البعيدة األمد (الواردة ضمن النقطة ت يف الرسم البياين). البياين) ملساعدتنا 

قطة ج). اطلب منهم ذكر األنشطة الروتينيَّة يف يف اختباراتنا اليوميَّة (النميكن تتميم هذه كّلها 
نشاط. وركِّز بشكل  البدء ابستخدام هذه األدوات يف كلّ  اليوميَّة. مثَّ �قش كيفيَّة حياهتم

 رئيسي على اثنتني من األدوات ومها: الكتاب املقدَّس ودراسة الكتاب املقدَّس.

 يوم؟ سؤال: ما هي األنشطة الروتينيَّة اليت متارسها كلَّ 
 أجوبة مقرتحة:

 النهوض يف الصباح .1
 تنظيف الغرفة .2
 تناول الطعام .3
 العمل .4
 حضور الصفوف .5
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 ترفيه .6
 وقت حرّ  .7
 جتارب .8
 مشاكل مع آخرين .9

 مواقف مسبِّبة للتوتُّر .10

أِضفها إىل القائمة. املواقف املسبَّبة للتوتر  ،’’املواقف املسبِّبة للتوتُّر‘‘كروا *إذا مل يذ 
خالهلا ابلتوتُّر أو اإلحباط أو الغضب أو االنزعاج أو الغضب أو هي تلك األوقات اليت تشعر 

الضغط بسبب كالم قيل أو عمل ّمت القيام به. توفِّر هذه املواقف فرًصا رائعة لالقرتاب إىل هللا. 
 سنركِّز على هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال يف وقت الحق من هذا الدرس.

ر إبجياز  ياهتم اليوميَّة توفِّر فرًصا لتعلُّم كيفيَّة االستجابة هلا أن هذه االختبارات يف حفسِّ
هم أن يتعلَّموا كيفيَّة االستجابة. ا يدرسون الكتاب املقدَّس، ميكنابلطريقة اليت يريدها هللا. وبينم

قراءة الكتاب املقدَّس جمرَّد خطوة بسيطة، أمَّا اخلطوة األصعب فتتمثَّل بتطبيقه يف تشكِّل و 
 وميَّة.أنشطتنا الي

فعلى سبيل املثال، يدعو� الكتاب املقدَّس إىل أن نكون لطفاء بعضنا حنو بعض. 
هذا هو التحدِّي الذي سيساعدك كيف ميكنك البدء بتطبيق هذه اآلية يف أنشطتك اليوميَّة؟ 

منك أن هللا على النمو لتصبح اإلنسان املصوَّر يف أعلى الرسم البياين، وهو اإلنسان الذي يريد 
 تكونه.

 دقائق) 5(    النمط املتَّبع لنمّو املؤمنالرسم البياين املتعلِّق إضفاء طابع شخصي على  .13

اليت جيب أن تدفع كل طالب إىل دراسة بعد تفسري الرسم البياين، �ِقش األسباب 
 الكتاب املقدَّس. استعن ابملشروع األول من دليل الدراسة يف هذا اجلزء من النقاش يف الصف.

 ما هي النواحي اليت أريد أن أمنو فيها يف حيايت؟. 6السؤال 
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كيف أريد أن تساعدين دراسة الكتاب املقدَّس يف هذه النواحي؟  . 7السؤال 
 )6املذكورة يف السؤال رقم (

ب استناًدا  إىل أجوبتهم على هذه األسئلة، جيب أن تكوِّن فكرة عن مدى فهم الطالَّ
 ما يدفعهم إىل استخدام هذه األداة يف حياهتم اليوميَّة.لدراسة الكتاب املقدَّس، و 

ب لدى دراسة الكتاب املقدَّس  .14  دقائق) 5(   املشاكل اليت يواجهها الطالَّ

ب لدى حماولتهم دراسة الكتاب املقدَّس مبفردهم.  حتدَّث عن املشاكل اليت واجهها الطالَّ
يل الدراسة للحصول على أجوبتهم. استِعن ابلنشاط اخلامس من املشروع األوَّل من دل

 املشاكل اليت واجهتها لدى حماوليت دراسة الكتاب املقدَّس مبفردي. :5النشاط 

عهم على إعطاء أجوبة صادقة على هذا السؤال.  يكون هذا الدرس فنحن نريد أن شجِّ
ب على حّل املشاكل اليت يواجهو�ا يف هذا اجملال. أشِ  ر إىل أن الكثري أداة عمليَّة تساعد الطالَّ

من املؤمنني، سواء مضت فرتة طويلة أو قصرية على إميا�م ابملسيح، غالًبا ما يصارعون جلعل 
 دراستهم الشخصيَّة للكتاب املقدَّس ذات صلة حبياهتم.

ب يف املرَّات  وإذا تردَّدوا يف إعطاء األجوبة، ميكنك ذكر بعض األجوبة اليت قدَّمها الطالَّ
 مت فيها هذا الدرس.السابقة اليت علَّ 

ب للمشاكل اليت واجهوها لدى دراسة الكتاب املقدَّس.  كيفيَّة استجابة الطالَّ
 أ.

 ب.

 ت.

 ث.
 ج.
 ح.
 خ.
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 د.

 ذ.

 ر.

 دقائق) 10-5(    حتدَّث عن األفكار الرئيسيَّة الواردة يف الفصل األوَّل من دليل الطالب .15

عن األفكار الرئيسيَّة الواردة يف الفصل  إذا كان لديك متَّسع من الوقت، حتدَّث إبجياز
األوَّل من دليل الطالب. وميكنك أيًضا االستفادة من هذه الفرصة إلعطاء أمثلة من حياتك 

 الشخصّية عن التحدِّ�ت اليت تواجهها يف أثناء دراستك اليوميَّة للكتاب املقدَّس.

انتقل إىل النقطة ب الواردة  وإذا سبق لك أن حتدَّثت عن أمهية دراسة الكتاب املقدَّس،
، ’’كيفيَّة االستعداد لدراسة الكتاب املقدَّس‘‘حتت عنوان من دليل الطالب  10يف الصفحة 

 ’’مىت جيب أن أدرس الكتاب املقدَّس؟‘‘والنقطة الفرعيَّة أ حتت عنوان 

ما هي األدوات اليت أحتاج إليها لدراسة الكتاب ‘‘حتت عنوان  3يف النقطة 
متَّت اإلشارة إىل موقعني إلكرتونيَّني  من دليل الطالب)، 13(يف الصفحة ’’ ؟املقدَّس

ميكنك ز�رة هذا املوقع يتضمَّنان موارد جمَّانيَّة وترمجات خمتلفة لدراسة الكتاب املقدَّس. 
 .ين للتأكُّد من عدم تغريُّ عنوانهاإللكرتو 

دم مفكِّرة لتدوين استخ‘‘شدِّد على أمهية النقطة الفرعيَّة ب، حتت عنوان 
ومن املهم جدًّا تدوين األفكار اليت يلهمهم هبا هللا بينما يقومون بدراسة ’’. مالحظاتك

اء. الكتاب املقدَّس. كما وميكنهم تدوين أي أسئلة ختطر يف ابهلم يف هذه األثن
 يصف البعض هذه العمليَّة بتخصيص دفرت يوميَّات لدراسة الكتاب املقدَّس.

ب كيفيَّة االستعانة برب�مج على يف هذا الصد د، ميكنك أيًضا ختصيص وقت لتعليم الطالَّ
 الكومبيوتر كوسيلة لدراسة الكتاب املقدَّس.
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من التطبيق الشخصي حلّق  ةف املناسباهداستعرض العالمات على وضع األ -اختياري .16
 دقائق) 10-5(   الكتاب املقدَّس 

على وضع  نك التحدُّث عن العالمات الستّ كإذا كان لديك متَّسع من الوقت، مي
 48-47من التطبيق الشخصي حلق الكتاب املقدَّس، وهي واردة يف الصفحة  ةف املناسباهداأل

سنشري دائًما إىل أمهية وضع األهداف املناسبة من من دليل الطالب. يف معرض هذا الدرس، 
ض هذه العالمات السّت التطبيق الشخصي كجزء من دراستهم للكتاب املقدس. ميكنك عر 

 لكي تتمكَّن من الرجوع إليها خالل الدرس.

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .17

لدى تلخيص درس اليوم، شدِّد على كون دراسة الكتاب املقدَّس تشكِّل أداة مفيدة 
لنمّو املؤمن وهي تعادل الكتاب املقدَّس من حيث األمهية. وابلتايل، جيب أن أستعني هباتني 

 كما ينبغي لكي أمتكَّن من النمو وحتقيق أهدايف على املدى الطويل.داتني  األ

 6وضمن إطار التطبيق الشخصي اليوم، أطلب منهم فتح دليل الطالب على الصفحة 
وذكر سببني أو ثالثة أسباب جيب أن تدفعهم إىل دراسة الكتاب املقدَّس. كما ميكنهم الرجوع 

وَّل من دليل الدراسة، وذكر �حيتني أو ثالث نواٍح إىل السؤال السادس من املشروع األ
 حيتاجون إىل النمو فيها يف حياهتم.

واطلب منهم تدوين هذه النواحي على ورقة يضعو�ا يف كتبهم املقدَّسة. وميكنهم أن 
عهم على االحتفاظ  يضيفوا إىل القائمة مشكلتني أو ثالث مشاكل يواجهو�ا يف حياهتم. شجِّ

ر يدّل على الصفحة اليت وصلوا إليها يف كتبهم املقهبذه الورقة  دَّسة وعلى االستعانة هبا كمؤشِّ
 .ضمن وقت عبادهتم الشخصيَّة يف قراءهتم للكتاب املقدَّس

ويف أثناء قراءهتم اليوميَّة للكتاب املقدَّس، حثَّهم على قراءة قائمة النواحي اليت حيتاجون 
 احتياجاهتم. تتحدَّث عن ت أيٌّ من اآل�ت إىل النمو فيها، ومالحظة ما إذا كان

عهم على تدوين األجزاء اليت تساعدهم على النمو. سنتحدَّث عن هذا املوضوع  وشجِّ
 بشكل أكثر تفصيًال يف الدرس املقبل. 
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شدِّد على كون اهلدف الرئيسي من قراءة الكتاب املقدَّس هو تعلُّم كيفيَّة إجياد أجوبة على 
حول كيفيَّة البدء ابلتعامل مع املواقف احلياتيَّة ابلطريقة اليت يريدها  أفكار أسئلتنا واستيحاء

 هللا.

 فروض .18

ر املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان  .أ  ’’.املواقف املسبِّبة للتوتُّر يف حيايت‘‘فسِّ

 َضع عالمات على املشروع األول من دليل الدراسة يف آخر احلصَّة.  .ب

ب إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. وزِّع دليل الط .ت  الب على الطالَّ

ب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب للتحضري للحصَّة املقبلة.  .ث أطلب من الطالَّ
 املوضوع بكامله يف احلصَّة املقبلة.وأوِضح أنَّك قد ال تغطي 

 تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .19

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثاين
 جعل دراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة حبيايت

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

ة للكتاب املقدَّس هو تطبيق تعاليم هذه اآلية يف اجلزء األهم من الدراسة الشخصيَّ 
 حيايت اليوم.

 24: 4اآلية الرئيسيَّة: مرقس  .2

 ،ذلكا تسمعونه. فكلَّما واظبتم على فعل واحرصوا على تطبيق م‘‘
 ’’.بشكل أفضل ما أقوله لكم استطعتم أن تفهموا

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

طالب مع هذا الدرس. وميكنك االستعانة ابملشروع يتناسب الفصل الثاين من دليل ال
 يف هذا الدرس.’’ املواقف املسبَّبة للتوتُّر يف حيايت‘‘الثاين من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 5-3(   نشاط التجضري للدرس  .4

 (دقيقة واحدة)  ’’ ارجع إىل مثل شرحية اللحم‘‘ .أ

يف احلصَّة األوىل والذي يقارن هذا الدرس  حتدَّث إبجياز عن املثل التوضيحي الذي ذكرته
 بتعلُّم كيفيَّة حتضري شرائح اللحم.

وميكنك أيًضا االستعانة بنوع آخر من األطعمة إليضاح الفكرة نفسها، مثل كوب من 
وُيشار إىل األرز غري املطهّو أو الطحني الذي يتم استخدامه إلعداد رقائق الشوكوال الطازجة. 

أحضر املكوِّ�ت الالزمة كافة لتحضري هذه الرقائق وقام بتحضريها وخبزها  أن أحد املعلِّمني
خالل احلصَّة. وكان هذا منوذًجا رائًعا إليضاح الفكرة الرئيسيَّة للدرس. لكنَّين ال أعلم ما إذا 

 استطاع التطرُّق بشكل واٍف إىل املواضيع األخرى ضمن بر�مج الدرس!
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 دقائق) 4-2(   مراجع كتابيَّة مفيدة  .ب

ب إىل إعطاء مرجع كتاّيب ساعده مؤخَّرًا يف حياته  أدُع واحًدا أو اثنني من الطالَّ
من الكتاب املقدَّس قمت بدراسته مؤخَّرًا يف أثناء وقت مقطع الشخصيَّة. كما وميكنك ذكر 

 عبادتك الشخصيَّة وتفسري كيفيَّة استفادتك منه يف حياتك.

هبذه الفقرة كفرصة لتفسري كيفيَّة تدوينه يف دفرت يوميَّاته استعان وسبق ألحد املعلِّمني أن 
 األمور اليت يعلنها له هللا يف أوقات عبادته الشخصيَّة.

 دقائق) 4-2(   مواقف مسبِّبة للتوتُّر  .ت

ب أنَّنا يف صفِّنا  ر للطالَّ اليوم، سنتحدَّث بشكل أكثر تفصيًال عن املواقف املسبِّبة فسِّ
ًضا إىل أن العمل الذي قاموا به يف املشروع الثاين من دليل الدراسة مرتبط وُيشار أيللتوتُّر. 

ر كيفيَّة أتثري التوتُّر ابلتوتُّر. اجلب رابطًا مطَّاطيًّا وامغطه بني يديك إىل أقصى حدود.  فسِّ
عليك مبيًِّنا أنَّ إبمكانه أن يستنزفك إىل أقصى حدود. وأِشر إىل أنَّ إبمكان كلمة هللا أن 

 ك من التوتُّر. يف الوقت نفسه، ضمَّ يديك جمدًَّدا، فرتفع الضغط عن الرابط املطَّاطّي.ترحي

 ثالث خطوات أساسيَّة لدراسة الكتاب املقدَّسحتدَّث عن النقطة أ:  .5
21-16دليل الطالب ص.    دقيقة) 5-15(

ب على على التشديد على احرص منذ بداية احلصَّة  كتشاف ا رغبتك يف مساعدة الطالَّ
لة حبياهتم اليوم وليس بعد مخس سنوات. جيب أن طرق جلعل دراسة الكتاب املقدَّس ذات ص

 يكون هدفنا التطبيق الشخصي حلّق الكتاب املقدَّس إذا أرد� أن يكون ذات صلة حبياتنا.

جيب أن تكون دراسة  بل حنن ال ندرس الكتاب املقدَّس جملرَّد ملء أذهاننا ابملعلومات.
املقدَّس أداة تعدُّ� للعمل. وابلتايل، جيب أن نُدخل كلمة هللا إىل قلوبنا قائلني: الكتاب 

 ’’أريد أن أطيع هللا! أريد أن أطبِّق حّق هللا يف حيايت اليوم!‘‘
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 ثالث خطوات أساسيَّة لدراسة الكتاب املقدَّس
 ضمون هذا النص؟) راِقبحدِّد احلقائق (ما هو م .1
ر .2  حدِّد املعىن (ما معىن ذلك؟) فسِّ
 طبِّقه يف حياتك (كيف ميكنين استخدام ذلك يف حيايت اليوميَّة؟) تطبيق شخصي .3

 من دليل الطالب 16الصفحة 

2 

إذا أرد� أن تكون دراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة حبياتنا، جيب أن نفهم عمليَّة بسيطة 
مؤلَّفة من ثالث خطوات. 

وتضع هذه اخلطوات األساسيَّة الثالث لدراسة الكتاب املقدَّس أساًسا أو منطًا ينعكس 
يف أساليب دراسة الكتاب املقدَّس كافة الواردة يف اجلزء املتبّقي من هذا الدرس. 

يف هذا اإلطار، ونظرًا ألمهية هذه اخلطوات الثالث للدرس ك لِّه، ميكنك أن تعّد الصًقا 
يتضمَّن كّل واحدة من هذه اخلطوات، وتعليقه على احلائط يف الصّف لكي تتمكَّن من الرجوع 

إليه بسرعة يف أثناء تعليم الدرس. 

إذا أردت احلصول على املزيد من املعلومات حول هذه اخلطوات الثالث، راِجع 
الصفحات 16-21 من دليل الطالب. وتشكِّل هذه اخلطوات الثالث املبادئ األساسيَّة يف 

فلسفتنا التعليميَّة. راِجع املقالة ”عمليَّة التعليم والتعلُّم“ ضمن الكتاب حتت عنوان  
تعريف املعلِّمني على دراسات اجملموعة ابحلياة اجلديدة. 

بدايًة، أعرض اخلطوات الثالث، ومن مثَّ أعِط مثًال من الكتاب املقدَّس. ليس عليك 
الدخول يف نقاش مفصَّلٍ  حول كّل مشروع وارد يف دليل الطالب بعد تناول كل خطوة أساسيَّة 
لدراسة الكتاب املقدَّس.  لكن أقّله أذكر إبجياز واحًدا أو اثنني من هذه املشاريع لتظهر كيف 

ميكن أن يساعدهم على القيام هبذه اخلطوة. 
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اخلطوات األساسيَّة الثالث لدراسة الكتاب املقدَّس أعِط مثًال من الكتاب املقدَّس عن  .6
دقائق) 5-10(

يلي مثل ميكن استخدامه كنموذج عن هذه اخلطوات الثالث. ميكنك أيًضا  يف ما
ب صفِّك. د أفكارك بشكل أفضل لطالَّ  االستعانة مبقطع آخر من الكتاب املقدَّس جيسِّ

 الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب املقدَّس 2: 1يعقوب 

ِمَن التََّجاِرِب، اعَتِربُوا َذِلَك َداِفًعا إَىل أيـَُّها اإلْخَوُة، ِعْنَدَما ُتواِجُهوَن أنَواًعا َكِثريًَة 

 .أْن تـَْفَرُحوا ُكلَّ الَفَرحِ 

 ) راِقب؟ما هو مضمون هذا النص اخلطوة األوىل: حدِّد احلقائق (

سيطة جدًّا لدرجة أنَّه ميكنك معرفتها خالل دقيقة أو ب احلقائق املوجودة يف هذه اآلية
ا تواجه شّىت أنواع التجارب. .  يريد هللا أن تفرح عندمدقيقتني

ميكنك أيًضا أن تغوص يف هذه احلقائق بشكل أعمق، لكن احلقائق البسيطة واضحة 
جيب عليك فعله، وهو أن تفرح عندما تواجه  ماتطلعك هذه اآلية على جدًّا. ابملناسبة، 

ى يف القيام بذلك. لذا، عليك دراسة آ�ت أخر  كيفيَّةالتجارب. لكنَّها ال تطلعك على 
الكتاب املقدَّس لكي تفهم بشكل أفضل كيف ميكنك أن تفرح عندما تواجه التجارب 

 واملشاكل. 

ر  اخلطوة الثانية. حدِّد املعىن (ما معىن ذلك؟) فسِّ

كيف ميكنين أن أربط هذه احلقيقة حبيايت؟ قد تكون هذه اخلطوة أصعب من اخلطوة 
’’. َجتَاِرَب ُمتَـنَِّوَعةٍ ‘‘وم؟ ابألمس؟ جاء يف اآلية . ما هي التجارب اليت واجهتها اليبكثري األوىل

م واألسابيع القليلة املاضية؟ قد تستغرق أكثر  ما هي التجارب املتنوِّعة اليت واجهتها خالل األ�َّ
 من دقيقة أو دقيقتني لتحديد هذه املشاكل.
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ى سهولة ما مدتتحدَّث هذه اآلية عن الفرح أيًضا. كيف ميكن أن تعربِّ عن الفرح؟ 
 ’’أن تفرح عندما تواجه أنواًعا كثرية من التجارب؟‘‘

طبِّقه يف حياتك (كيف ميكنين استخدام ذلك يف حيايت اليوميَّة؟)  اخلطوة الثالثة.
 تطبيق شخصي

 أوىل لتطبيقه يف أنشطتك اليوميَّة.  ةيشكِّل ربط اآلية حبياتك خطوة ضروريَّ 
خدام هذه احلقائق الكتابيَّة يف أنشطتك اليوميَّة. فاهلدف الكّلي من دراسة اآل�ت هو است

يف املرَّة املقبلة اليت تواجه فيها ’’ تفرح‘‘ووإذا أردت تطبيق هذه اآلية، عليك أن خترج 
بل تقول: ’’ إفرحوا بعد أن تواجهوا أنواًعا كثرية من التجارب‘‘التجارب. ال تقول اآلية 

عليك أن  ،يف وسط التجاربإًذا، ’’. ن التجاربافرحوا عندما تواجهون أنواًعا كثرية م‘‘
 ’’.تفرح‘‘

يف حياتك  بشكل اثبت قد تستغرق أسابيع أو أشهر لتتمكَّن من تطبيق حّق هذه اآلية
. يتناقض هذا األمر متاًما مع اخلطوة األوىل اليت استلزمت دقيقة أو دقيقتني لكي تتمكَّن اليوميَّة

ذه اآلية. يف ه ةالكامن’’ احلقائق معرفة‘‘من 

ب على تدوين اختباراهتم بينما حياولون تطبيق هذه اآلية يف أنشطتهم اليوميَّة.  حّث الطالَّ
وحىتَّ إذا فشلوا، أطلب منهم تدوين ما جرى. وكلَّما ازدادوا فهًما، سهل عليهم تطبيقها يف 

 املرَّة املقبلة.

 24: 4مرقس  -بدرس اليوملكن احرص على الرجوع أيًضا إىل اآلية الرئيسيَّة اخلاصَّة 
واحرصوا على تطبيق ما تسمعونه. فكلَّما واظبتم على فعل ذلك، استطعتم أن تفهموا ما ‘‘

 .’’أقوله لكم بشكل أفضل

الخرتاع املصباح الكهرابئي  حماولة فاشلة ألفيقام ب’’ توماس إيديسون‘‘أِشر إىل أن 
تنجح يف تطبيق حّق هللا يف الطويل لكي  إىل أن جنح يف النهاية! نرجو أالَّ تستغرق هذا الوقت

 حياتك!
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 ’’ثالث خطوات أساسيَّة لدراسة الكتاب املقدَّس‘‘أفكار إضافيَّة حول عرض  .7

لدى عرض هذه اخلطوات، أِشر إىل أن قراءة الكتاب املقدَّس حتقِّق اخلطوة األوىل فقط،  .أ
 وهي احلصول على معلومات.

تساعدهم على استكمال هذه دراسة الكتاب املقدَّس أِشر إىل وجود طرق خمتلفة عدَّة ل  .ب
 اخلطوات الثالث.

  24: 4شدِّد على أمهية عدم االكتفاء بتطبيق اخلطوة األوىل. مرقس  .ت
واحرصوا على تطبيق ما تسمعونه. فكلَّما واظبتم على فعل ذلك، استطعتم أن تفهموا ‘‘

 ’’.ما أقوله لكم بشكل أفضل

القيام ‘‘ملواظبة على ضل هلذه احلقائق الكتابيَّة يتمثَّل ابأوِضح أن مفتاح تكوين فهم أف
 فهمه بشكل أفضل.بغية ’’ بذلك

ضمن لذا، احرص على الرجوع دوًما إىل هذه اخلطوات األساسيَّة الثالث يف كل درس 
 هذه السلسلة التعليميَّة.

ك.   �ِقش النقطة ب: منط تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حيات .8
23-22دليل الطالب ص.    دقيقة) 15-25(

ب ابحلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة لدرس اليوم. وأِشر إىل أنَّه ميكننا أيًضا أن جنعل  ذكِّر الطالَّ
أن نبدأ بدراسة  قبلدراسة الكتاب املقدَّس ذات صلة حبياتنا عرب البدء إبلقاء نظرة على حياتنا 

تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك الوارد يف  الكتاب املقدَّس. ويوفِّر منط
 من دليل الطالب مثًال بسيطًا حول كيفيَّة القيام بذلك.  23-22الصفحة 

ضمن إطار اخلطوة األوىل، نلقي نظرة على نواٍح يف حياتنا اليوميَّة نواجه فيها املشاكل أو 
املقدَّس لكي نبحث عن العون الذي حنتاج إليه  الكتاب حتدِّ�ت كبرية. مثَّ ننتقل إىل دراسة

تَّخذ ما تعلَّمناه يف أثناء دراستنا للكتاب املقدَّس ونقوم بتطبيقه كلمة هللا. بعد ذلك، نضمن  
 شخصيًّا يف حياتنا اليوميَّة.
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 بدايًة، ألِق نظرة سريعة على الرسم البياين بكامله، وهو وارد يف  .أ
من دليل الطالب.  23-22 الصفحة من دليل املعلِّم ويف 35الصفحة 

ر كيفيَّة قيامك بكّل خطوة. .ب  مثِّ أعِط مثًال من حياتك اخلاصَّة وفسِّ

ب إىل مشاركة بعض ’’. أذكر املواقف املسبِّبة للتوتُّر‘‘ :1اخلطوة  .ت أدُع الطالَّ
من  ؤخَّرًا. ميكنهم االستعانة أبمثلةاملواقف املسبَّبة للتوتر اليت واجهوها يف حياهتم م

املشروع الثاين من دليل الدراسة. 

ب  ميكنك أيًضا يف هذه املرحلة من الدرس أن تطلب من اثنني من الطالَّ
ب  متثيل مشهد قصري يتضمَّن نزاًعا. عليك ترتيب هذا األمر مسبًقا مع الطالَّ

الذين يودُّون املشاركة يف هذا املشهد القصري. وبعد االنتهاء من متثيل املشهد، 
ب إىل مناقشة كيفيَّة ارتباط هذا املشهد خبطوات منط تعلُّم دراسة أدُع ال طالَّ

 الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياهتم.

عبارة عن سؤال نطرحه لتوجيه أفكار�. من الرسم البياين  2اخلطوة  .ث
 إجابة عن سؤال اخلطوة الثانية. 6-3وتتضمَّن اخلطوات 

ياهتم حيتاجون إىل النمو فيها. دعوهم إىل حتديد �حية يف حت 3اخلطوة  .ج
جيب ربط هذه اخلطوة ابخلطوتني األوىل والثانية. وُيشار إىل أن املقطع الكتايب 

هو جمرَّد مثل عن مرجع كتاّيب حيدِّد  8-4: 13الوارد يف رسالة كورنثوس األوىل 
ى النواحي اليت حنتاج إىل النمّو فيها. كما وميكن االستعانة مبقاطع كتابيَّة أخر 

 هلذا الغرض.

قد ال تكون الناحية اليت حيتاجون إىل النمو فيها هي املشكلة اليت حتدَّثوا 
مشكليت هي ‘‘عنها يف اخلطوة األوىل. فعلى سبيل املثال، إذا قال الطالب: 

ما هي النواحي اليت حيتاج إىل النمو فيها؟ جيب أالَّ تقتصر ف، ’’سرعة الغضب
ا توجد ’’. ب أن أكفَّ عن الغضبجي‘‘اخلطوة الثالثة على القول:  نواٍح  10فرمبَّ

 خمتلفة حيتاج إىل النمو فيها ليتخلَّص من مشكلة الغضب يف حياته.
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ميكن تطبيقها ’’  أربط ذلك بدراسيت للكتاب املقدَّس‘‘حتت عنوان 4اخلطوة  .ح
تاج إىل النمو أبكثر من طريقة واحدة. فبعد أن حيدِّد الطالب الناحية اليت حي

بحث يف الكتاب املقدَّس عن آ�ت تتحدَّث عن هذه الناحية ميكنه الفيها، 
 وميكن أن تتعلَّق هذه الناحية مبحبَّة األشخاص الذين أساءوا إليك، حتديًدا. 

 أو إببداء لطف لآلخرين، أو مبساحمة اآلخرين.

ب على شراء كتب روحّية تتحدَّث عن وعود هللا  ميكنك تشجيع الطالَّ
 للمرأة (إذا كانوا جييدون اللغة اإلنكليزية، ميكنهم شراء كتاَيب للرجل أو وعود هللا

‘‘God’s Promises for Men ’’ أو‘‘God’s Promises for 

Women ’’ إجياد آ�ت من ملساعدهتم على ’’) جي سي كاونرتميان‘‘ل
 الكتاب املقدس تتحدَّث عن املشاكل احملدَّدة اليت يواجهو�ا.

دراستهم املنتظمة للكتاب املقدَّس أن يبحثوا عن  ميكنهم أيًضا يف خالل
آ�ت مرتبطة ابملشكلة اليت يواجهو�ا، أ�ًّ يكن السفر الذي يقرأونه. فإذا كانوا 

فهل توجد يف هذا قد وصلوا يف القراءة إىل الفصل السادس من إجنيل لوقا، 
واب نعم، فما املقطع آ�ت مرتبطة ابلناحية اليت حياولون النمو فيها؟ إذا كان اجل

 هي هذه اآل�ت؟

 وميكنهم أيًضا استيحاء أفكار جديدة من العظات اليت يسمعو�ا يف الكنيسة.

متعلِّقة بوضع األهداف، وهي أهداف مرتبطة ابلتطبيق الشخصي.  5اخلطوة  .خ
اذ اخلطوات الالزمة للبدء بتطبيق ما  وجيب أن تساعدهم هذه األهداف على اختِّ

للكتاب املقدَّس. وُيشار إىل أن وضع األهداف عبارة عن  تعلَّموه من دراستهم
 وخصوًصا إذا مل يكن الطَّالب يقومون به كثريًا. نشاط مليء ابلتحد�ت، 

ميكنهم أن جيدوا يف داخل اجلهة اخللفيَّة من غالف دليل الطالب قائمة 
يق متعلِّقة بوضع األهداف املناسبة من التطبتتضمَّن ستَّة مبادئ توجيهيَّة 

ب على االستعانة هبذه املبادئ  ع الطالَّ الشخصي حلّق الكتاب املقدَّس. شجِّ
 التوجيهيَّة لدى تدوين أهدافهم وتقييم مدى تقدُّمهم، اخلطوة السادسة.
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ًدا السؤال الوارد يف اخلطوة الثانية  :6اخلطوة  .د لدى تقييم أهدافك، اطرح جمدَّ
ب إىل تقييمه هو اآليت: واستِعن به لتقييم النتائج. األمر األوَّل  الذي حيتاج الطالَّ

جيب عليهم التفكري ’’ هل متكَّنوا من حتقيق األهداف اليت وضعوها ألنفسهم؟‘‘
هم على النمو يف الناحية اليت اختاروها  أيًضا يف كيفيَّة مساعدة هذا األمر إ�َّ
اليت  ضمن هذا املشروع. ما هي الصعوابت اليت واجهوها؟ ما هي اخلطوة التالية

 سيقومون هبا؟

 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 اليوممين � رب، ما الذي حتاول أن تعلِّ ‘‘ -

 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؟ -

 ألمور اليت ميكنين إ�اؤها اليومأذكر ا .5
 بتعبري آخر، أحدِّد األهداف -
 أختار هدفًا واحًدا وأحقِّقه اليوم -

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

 حاولت حتقيق اهلدف الذي وضعته. 
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’’ املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتكمنط تعلُّم دراسة الكتاب ‘‘إن ‘‘قال أحد املعلِّمني: 
ا ’’  األقوال الباطلة وترويض اللسان‘‘حقَّق جناًحا كبريًا يف صفِّنا. فنحن حدَّد�  على أ�َّ

 ، 9: 3، ويعقوب 29: 4املواقف املسبِّبة للتوتُّر. ومتَّت االستعانة مبا جاء يف أفسس 
 ’’.قدَّسإلجناز دراسة الكتاب امل 45: 6، ولوقا 19-18: 26وأمثال 

متَّت االستعانة هبذا الرسم البياين نفسه أو ابلنسخ املعدَّلة عنه يف الدروس اآلتية من 
 .حلياة جديدةاجملموعة دراسات 

 نظرة سريعة على الكتاب املقدَّس، الفصل الثالث
 املمارسات املسيحيَّة، الفصل الثاين

 سع (الشكوك)كيف أأتكَّد من أنَّين مؤمن فعًال؟ الفصالن الثامن والتا
 احلياة املسيحيَّة الناجحة، الفصل الثاين

 دقيقة) 20-10’’   (املواقف املسبِّبة للتوتُّر يف حيايت‘‘�ِقش املشروع الثاين حتت عنوان  .9

ب إىل مشاركة أمثلة من حياهتم الشخصيَّة سبق أن دوَّنوها يف املشروع الثاين  أدًع الطالَّ
استِعن بواحد أو اثنني من ’’. ملواقف املسبَّبة للتوتُّر يف حيايتا‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان 

منط تعلُّم دراسة ‘‘األمثلة اليت دوَّنوها وطبِّق خطوات دراسة الكتاب املقدَّس الواردة ضمن 
 ’’. الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك

كتاب االستعانة بدراسة اللتبنيِّ هلم كيفيَّة ميكنك أيًضا االستعانة مبثل من حياتك اخلاصَّة 
 .املقدَّس يف حياتك اليوم

 شدِّد على أمهية وضع أهداف بسيطة.

 دقيقة) 10-5(    تطبيق شخصي .10

أوِضح أن التطبيق الشخصي يف درس اليوم يتمثَّل بتطبيق منط تعلُّم دراسة الكتاب 
ة األدوات الالزمة هلذا املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك. ويوفِّر املشروع الرابع من دليل الدراس

األمر. 
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 فروض .11

ر املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان  .أ تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب ‘‘فسِّ
 ’’.تطبيقه يف حياتك

ر إبجياز املشروع الثالث من دليل الدراسة حتت عنوان  .ب ثالث خطوات أساسيَّة ‘‘فسِّ
 ’’.لدراسة الكتاب املقدَّس

ى املشروع الثاين من دليل الدراسة يف آخر احلصَّة، إالَّ إذا أرادوا َضع عالمات عل .ت
 االستعانة به إلجناز املشروع الرابع.

ب المتحان قصري حول مرقس  .ث  يف آخر احلصَّة. 24: 4أخِضع الطالَّ

 تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .12

 درس. من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا ال
 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
 سمن الكتاب املقدَّ  حفظ مقطع

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 ا يف حيايت اليوميَّة.إنَّ حفظ اآلية يسهِّل علّي تطبيق تعاليمها يف املواقف اليت أواجهه

 الرتمجة العربيَّة املبسَّطة للكتاب املقدَّس 25: 1اآلية الرئيسيَّة: يعقوب  .2

أمَّا َمْن يـََتَمَعنُّ ِيف َشرِيَعِة ِهللا الَكاِمَلِة الَِّيت ُحتَرُِّرَ�، َويَُداِوُم َعَلى َذِلَك ُدوَن أْن يـَْنَسى َما 
 .ِهللا، فَإنَُّه َيُكوُن ُمَبارًَكا ِبَسَبِب َذِلكَ  َيْسَمُع، َبْل يـَْعَمُل ِبَكَالمِ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

من الفصل الرابع من دليل الطالب مع  40-34يتناسب الفصل الثالث والصفحات 
هذا الدرس. كما وميكن االستعانة ابملشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان 

’’. تطبيقه يف حياتك تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب‘‘

 نشاط التحضري للدرس .4

 دقائق) 5شارك املقطع الكتايب املفضَّل لديك ( .أ

اًب من الكتاب املقدَّسطع اعن حفظ مق اليوم مبا أنَّنا سنتحدَّث ، ميكنك أن تدعو طالَّ
ب الصف.  هماملفضَّل لديالكتايب مشاركة املقطع خملفتني إىل  ميكنك أن و أمام سائر طالَّ

لون هذا املقطع. متنحه روا إبجياز األسباب اليت جعلتهم يفضِّ  م بعض الوقت ليفسِّ
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ب على املشروع الرابع ( .ب  دقائق) 10-5�ِقش أجوبة الطالَّ

املشروع  علىدقائق ملناقشة عملهم  10و 5يف بداية احلصَّة، ميكنك ختصيص ما بني 
سيساعد ذلك على ’’. يقه يف حياتكتعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطب‘‘الرابع حتت عنوان 

مراجعة املواضيع اليت متَّ تناوهلا يف احلصَّة األخرية. كما أنَّه يوفِّر فرصة جيِّدة إلظهار صلة حفظ 
مقاطع من الكتاب املقدَّس ابملوضوع، وهو جزء رئيسي من بر�مج الدرس. 

27-24يل الطالب ص. دل  دقيقة) 15-10(   شخصيَّةالنقطة أ: العبادة الحتدَّث عن  .5

العبادة الشخصيَّة  هي ما -: الشخصيَّة جلزء من الدرس مبناقشة العبادةاستهّل هذا ا
ب   أن جيعلوا منها جزًءا مهمًّا من حياهتم اليوميَّة.وكيف ميكن للطالَّ

ب قد فهموا موضوع العبادة الشخصيَّة  استِعن ابألسئلة اآلتية لتتبنيَّ ما إذا كان الطالَّ
 عليك أن تطرح األسئلة كلَّها.) (ليس

 ما هي العبادة الشخصيَّة؟ .أ

 األسبوع؟ كم مرَّة تعبد هللا يف   .ب

صها للصالة وقراءة الكتاب املقدَّس يف أثناء العبادة  .ت ما هي املدَّة اليت ختصِّ
 الشخصيَّة؟

 مىت بدأت ختصِّص وقًتا للعبادة الشخصيَّة بعد أن آمنت ابملسيح؟ .ث

لتخصيص وقت لعبادة هللا  عبادة   تواجهها ما هي بعض املشاكل اليت .ج
 شخصيَّة كلَّ يوم؟

 كيف ساعدتك العبادة الشخصيَّة يف حياتك؟ .ح

صها  ب على األسئلة الواردة أعاله، حدِّد املدَّة اليت جيب أن ختصِّ بناًء على أجوبة الطالَّ
قيق استفادة للتحدُّث عن الفصل الثالث من دليل الطالب. وشدِّد على أنَّه ميكن للطالب حت

 أكرب من وقت العبادة الشخصيَّة عندما يواظب على تطبيق مقاطع الكتاب املقدَّس اليت يقرأها.
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 وشدِّد أيًضا على أمهية تدوينهم املالحظات يف أثناء وقت العبادة الشخصيَّة 
الواردة يف ’’ إقرأ الكتاب املقدَّس ودوِّن املالحظات‘‘ب حتت عنوان -2-(راِجع النقطة أ

من دليل الطالب)  25الصفحة 

حتدَّث عن النقطة ب: دراسة الكتاب املقدَّس ضمن اجلماعة والعبادة ضمن العائلة  .6
28-27دليل الطالب ص.    دقائق) 5(

شدِّد على أمهية االنضمام إىل مجاعة تقوم بدراسة الكتاب املقدَّس، سواء كانت مجاعة 
ألصدقاء. وحثَّهم على التخطيط الستغراق وقت يف ضمن الكنيسة احملليَّة أو جمموعة من ا

 العبادة ضمن العائلة بشكل منتظم يف حياهتم اليوميَّة. 

إىل اجلزء التايل من هذا الدرس، حثَّهم على املواظبة على حفظ مقاطع من  ولالنتقال 
اليوم هو  يف خالل أوقات العبادة الشخصيَّة. فاملوضوع الرئيسي التايل يف درسالكتاب املقدَّس 

 حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس.

 ؟ملاذا جيب أن حتفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس: )الرابعالفصل ( 2-حتدَّث عن النقطة ب .7
 34دليل الطالب ص.   دقائق)  5(

ب إىل اإلجابة على السؤال اآليت:   استهّل هذا اجلزء من النقاش بدعوة الطالَّ
أطلب منهم مشاركة أجوبتهم قبل أن ’’ لكتاب املقدَّس؟ملاذا جيب أن أحفظ مقاطع من ا‘‘

 تشارك أفكارك.

أوِضح أن حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس سيساعدهم على تغيري مواقفهم وأفكارهم. 
عهم على حفظ اآل�ت قبل الذهاب إىل الفراش ويف الصباح الباكر.  شجِّ

يتعاطون املخدِّرات يف املاضي قد أحياً� كثرية، يتبنيَّ أن املؤمنني اجلدد الذين كانوا 
أفسدوا أذها�م. لكنَّ كثريين بينهم اكتشفوا أن حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس ساعد على 

 شفاء أذها�م.
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طرق حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس �قش النقطة ب املتعلِّقة ب .8
40-34دليل الطالب ص.   دقيقة)  10-15(

ختلفة حلفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس وهي واردة يف استعرض بشكل سريع الطرق امل
من دليل الطالب.  40-34الصفحات 

لب من دليل الطا 36خصِّص اجلزء األكرب من وقتك للطريقة الواردة يف الصفحة 
 ’’)من اآلية يف كلِّ مرَّة كلمات  4أو  3احفظ ‘‘(النقطة ت: 

حفظ اآلية يف الصّف متَّبًعا هذه وا 11: 8استِعن مبا جاء يف رسالة كورنثوس الثانية 
من دليل الطالب.  36هذه اآلية مدوَّنة يف الصفحة الطريقة. 

ب ورقة بيضاء لكي يستعينوا هبا لدى حفظ هذه اآلية يف الصف.  وزِّع على الطالَّ

أطلب منهم مجيًعا قراءة اجلزء األوَّل من اآلية مًعا. مثَّ اطلب منهم تدوينه. بعد ذلك، 
ء التايل شفهيًّا يف البداية. واطلب منهم تغطية ما كتبوه يف البداية وتدوين كلَّ ما أِضف اجلز 
حفظوه. 

ب  )1  يف هذا النشاط. مجيًعااحرص على مشاركة الطالَّ
 احملاولة إىل أن يشاركوا مجيًعا يف هذا النشاط. وإذا مل يفعلوا كّرِر )2

تغرق ابلضرورة وقًتا اآلية بسرعة لكي يروا أن حفظ اآل�ت ال يس حفظاحرص على 
 طويًال.

 مراجعة ما ّمت حفظه .9

عهم على اتِّباع هذا  م. وشجِّ شدِّد على أمهية مراجعة اآلية مرَّات عدَّة يف اليوم ولبضعة أ�َّ
وحثَّهم على البدء حبفظ اآل�ت فور حصوهلم  النمط مع اآل�ت اليت حيفظو�ا يف كّل درس.

 على الفروض.

3 



 دليل املعلِّم 42

 دقائق) 10-5(   ئيسيَّة لدرس اليوم بصورة مفصَّلة �ِقش اآلية الر  .10

 الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدَّس 25: 1يعقوب 

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

 .ِم ِهللا، فَإنَُّه َيُكوُن ُمَبارًَكا ِبَسَبِب َذِلكَ يـَْنَسى َما َيْسَمُع، َبْل يـَْعَمُل ِبَكَال 

ُدوَن أْن يـَْنَسى َما (‘‘ الوعد املعلن يف هذه اآلية مرتبط بشرط عدم النسيان .أ
). وأفضل طريقة لعدم النسيان هي احلفظ. ’’َيْسَمعُ 

  التمعُّن الدائم يف شريعة هللا الكاملةهذا الوعد مبين أيًضا على أساس  .ب
). تتمثَّل أفضل طريقة ميكن اتِّباعها حلفظ ’’َتَمَعنُّ ِيف َشرِيَعِة ِهللا الَكاِمَلةِ َمْن يَـ (‘‘

كيفيَّة   حماوًال اكتشافلذا، استمّر يف مراجعتها مرارًا وتكرارًا.  بقراءهتاآية ما 
 ارتباطها حبياتك.

). كاملةشريعة هللا ال(ب ’’ستعمل بكالم هللا‘‘الوعد الكامن يف هذه اآلية هو أنَّك   .ت
وتتمثَّل أفضل طريقة جلعل حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس أمرًا مشّوِقًا بتطبيقها 

 يف حياتك.

َيُكوُن ُمَبارًَكا ‘‘سوف والوعد اآلخر الكامن يف هذه اآلية هو أن اإلنسان   .ث
وأفضل طريقة جتعل حفظ مقطع من الكتاب املقدَّس . ’’ِبَسَبِب َذِلكَ (مغبوطًا) 
ا تتمثَّل ابلعمل به. أمرًا مشوِّقً 

َشرِيَعِة ِهللا الَكاِمَلِة الَِّيت ‘‘تتضمَّن هذه اآلية مجلة متعلِّقة بقوَّة كلمة هللا، وهي  .ج
رات بشأن اآل�ت اليت جيدر يب حفظها. جيب أن  .’’ُحتَرُِّر�َ  وهي تعطي بعض املؤشِّ

د، وابملشاكل أو أختار اآل�ت املرتبطة بنواحي حيايت اليت مل أخترب احلرية فيها بع
 النواحي اليت أريد أن أمنو فيها.
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لفعل أي أمر؟ ما هي احلرية؟ ليست حتّرِر� ’’. َشرِيَعِة ِهللا الَكاِمَلِة الَِّيت ُحتَرُِّر�َ ‘‘ .ح
ة لفعل الصواب. احلرية حق القيام مبا حيلو يل. احلرية هي القوَّ 

من معهد مبادئ احلياة األساسيَّة).  (املصدر: مالحظات

: كيف ميكنين حتقيق االستفادة األكرب من حفظ مقاطع من الكتاب 4حتدَّث عن النقطة  .11
40-38دليل الطالب ص.   دقيقة)  15-10(    املقدَّس؟

) 40-38املندرجة ضمن هذا اجلزء من دليل الطالب (ص.  6حتدَّث عن النقاط ال
ب واهتماماهتم.  استناًدا إىل احتياجات الطالَّ

حفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس ‘‘حصَّة كاملة للنقطة ج حتت عنوان،  ميكن ختصيص
ب إىل مشاركة كيفيَّة ’’. يساعدك على جتديد ذهنك استعانتهم آب�ت الكتاب أدُع الطالَّ

  املقدَّس لتغيري طريقة تفكريهم.

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .12

 .التطبيق الشخصي حول موضوعني فقرة تمحوراحرص على أن ت

 ختصيص وقت للعبادة الشخصيَّة  .أ

ب الصف على وضع هدف يف حياهتم متمثِّل بتخصيص وقت للعبادة  شجَّع طالَّ
ب صفِّك خيصِّص وقًتا للعبادة الشخصيَّة يف الوقت الشخصيَّة كلَّ يوم.  وإذا مل يكن أحد طالَّ

اذ هذا األمر كهدف وعلىاحلايل م السبعة  تطبيقه خالل السعي إىل ، شجَّعه على اختِّ األ�َّ
تقريرًا عن تقدُّمه. وميكنه أن مينح هذا  واطلب منه أن يقدِّم لك أو لشخص آخر املقبلة.

م لتقدمي  لشخص حرية تفقُّدا حالك خالل األ�م السبعة املقبلة بدًال من االنتظار سبعة أ�َّ
 تقرير عن تقدُّمك. 

ب بعد مواظب عهم على يَّة كملدَّة أسبوع على عبادهتم الشخصة الطالَّ لَّ يوم، شجِّ
م حياهتم.  االستمرار يف القيام هبذا األمر  كلَّ يوم ابقي أ�َّ

3 



 دليل املعلِّم 44

ب يثابرون حاليًّا على العبادة الشخصيَّة كلَّ يوم أطلب منهم أن يقدِّموا ، وإذا كان الطالَّ
 ة الشخصيَّة يف حياهتمشخص آخر تقريرًا يبنيِّ مدى استفادهتم من وقت العبادلك أو ل

حبياهتم يوميَّة. وإذا كانوا يواجهون صعوبة يف جعل وقت العبادة الشخصيَّة ذات صلة ال
وظروفهم، حثَّهم على مناقشة هذا األمر مع شخص آخر للبحث عن طرق لتحسني وقت 

 العبادة.

 حفظ مقاطع من الكتاب املقدَّس .ب

ب ع ع الطالَّ لى حفظ يف اجلزء الثاين من فرتة التطبيق الشخصي لدرس اليوم، شجِّ
 مقاطع من الكتاب املقدَّس.

الكتاب  وميكنك إعطاء أمثلة من حياتك الشخصيَّة تبنيِّ كيفيَّة استفادتك من مقاطع
اذ قرارات صعبة، أو يف  املقدَّس اليت حفظتها يف حياتك، يف التغلُّب على التجارب، أو اختِّ

أو أحد أفراد العائلة.  مساعدتك على تطبيق تعاليم الكتاب املقدَّس يف تصرُّفك مع صديق

 فروض .13

ضع عالمات على املشروعني الثالث والرابع يف آخر احلصَّة. أيًضا، ضع عالمات على  .أ
 مل يكونوا قد سلَّموه يف احلصَّة السابقة.املشروع الثاين إذا 

 طريقة دراسة الكتاب املقدَّس عرب التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي .ب

ب إىل قراءة  .1 التعليمات املتعلِّقة بطريقة دراسة الكتاب املقدَّس من خالل أدُع الطالَّ
من دليل  31التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي، وهي واردة يف الصفحة 

 من دليل الطالب.  33 32يف الصفحتني الطالب، فضًال عن النموذج املعطى 
ريد فعله هنا ال ختصِّص وقًتا ملراجعة هذه الطريقة يف هذه املرحلة من احلصَّة. فما ن

االستعانة بطريقة دراسة الكتاب املقدس هو مساعدهتم على أن خيتربوا شخصيًّا 
 اليت قرأوا عنها. 
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ب دراسته عرب اتِّباعاخَرت مقطًعا واحًدا من الكتاب املقدَّس  .2  واطلب من الطالَّ
  خيارات حمتملة، لالطِّالع على .طريقة التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي

وقد يكون من األفضل  .من دليل الطالب 39ائمة الواردة يف الصفحة راِجع الق
 هذا األمر أبصحاح قصري جدًّا من الكتاب املقدَّس أو جبزء منه.أن حتصر 

ا فليقم كلَّ واحد  .3 ب عدم العمل مًعا على تطبيق هذا الفرض، وإمنَّ أطلب من الطالَّ
 منهم به بشكل منفرد.

الثالثة  جزاءاألوختصيص ورقة لكّل جزء من  أطلب منهم استعمال ثالثة أوراق، .4
 دراسة الكتاب املقدَّس.ل

ترقيم كل فكرة أو سؤال كما هو مبنيَّ يف النموذج الوارد يف الصفحتني أطلب منهم  .5
أيًضا حتديد اآلية اليت يرتبط هبا كل من دليل الطالب. واطلب منهم  33و 32

 تعليق أو سؤال. 

عانة املشروع يف احلصَّة املقبلة لكي تتم االست أطلب منهم إحضار عملهم على هذا .6
 .به ضمن فرتة النقاش

دراسة آية ‘‘إذا طلبت من الطالب إجناز املشروع اخلامس من دليل الدراسة حتت عنوان  .ت
للحصَّة املقبلة، ميكنك ختصيص دقيقة لتوضيع التعليمات. أوِضح ’’ من الكتاب املقدَّس

يف هذا املشروع. األسئلة املطروحة كّل ب املقدَّس مع  أنَّه ال تتناسب كّل آية يف الكتا
ب   الواردة يف النشاط األوَّل. ’’ األفعال احلركيَّة‘‘واحرص أيًضا على أن يفهم الطالَّ

وهي اآلية ، 25: 1حنن نتحدَّث عن األفعال الواردة يف هذه اآلية. يف رسالة يعقوب 
 دليل الدراسة، وردت األفعال اآلتية: اليت متَّت االستعانة هبا يف املشروع اخلامس من

 يتمعَّن •
 دون أن ينسى •
 يعمل •
 يكون مبارًكا•
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دراسة حول منط الصالة والعبادة الذي اتَّبعه يسوع يف حياته. أطلب من  -اختياري .ث
ب البحث عن مقاطع من الكتاب املقدَّس تصف األوقات اليت صلَّى يسوع  الطالَّ

كان يعتزل فيها ليصّلي وليس أوقات الصالة أمام خالهلا، مع الرتكيز على األوقات اليت  
ه واليت ميكن أن تساعد� يف صالت الناس. ما هي األمور اليت ميكن أن نتعلَّمها من

 ، 50-45، 31-30: 6صالتنا؟ مقاطع مقرتحة من الكتاب املقدَّس: مرقس 
 .17، يوحنا 27-22: 14، مىتَّ 13-5: 6، مىتَّ 46-39: 22لوقا 

 وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة تقييمايت .14

 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 الرابع
 يف كلمة هللا التأمُّل

 رئيسيَّةحقيقة كتابيَّة  .1

 التأمُّل يف كلمة هللا هو إحدى أفضل الطرق جلعل كلمة هللا جزًءا من حيايت اليوميَّة.

 الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب املقدَّس 8: 1رئيسيَّة: يشوع الية اآل .2

لَِتُكوَن َحرِيًصا َعَلى  َكلَّْم ِبَكِلَماِت ِكَتاِب الشَّرِيَعِة َهَذا َداِئًما. أَتمَّْل بِِه َ�َارًا َولَيًال،ت‘‘
 ’’.الَعَمِل ِحبََسِب َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. ِحيَنِئٍذ، ُتصِلُح َطرِيَقَك َوتـَْنَجحُ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن أيًضا االستعانة بفرض 
شخصي، املشروع الرابع التطبيق التلخيص/ال/سئلةاألدراسة الكتاب املقدس من خالل طريقة 

، واملشروع اخلامس حتت ’’تعلُّم دراسة الكتاب املقدَّس عرب تطبيقه يف حياتك‘‘حتت عنوان 
’’ البحث عن هللا‘‘ واملشروع السادس حتت عنوان، ’’دراسة آية من الكتاب املقدَّس‘‘عنوان 

 من دليل الدراسة.

 دقائق) 5(   ’’ كتايب املفضَّل لدياملقطع ال‘‘نشاط حتضري للدرس  .4

ب مشاركة مقطع كتاّيب مفضَّل لديهم سبق أن حفظوه. وأوِضح أنَّه  أطلب من الطالَّ
ابلنسبة إلينا. يف هذا الدرس، نبنيِّ كيفيَّة مساعدة التأمُّل ا غالًبا ما حتمل اآل�ت معىن خاصًّ 

� على اكتساب فهم أعمق لكلمة هللا.  إ�َّ
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 دقائق) 10-5(   لتأمُّل؟ ما هو ا .5

ب حول املواضيع اآلتية: استهّل نقاش حصَّة  اليوم ابحلصول على آراء الطالَّ

ب إىل مشاركة تعريفهم لكلمة  .أ ميكنك تدوين أجوبتهم على لوح  ’’.أتمُّل‘‘أدُع الطالَّ
 كبرية.علويَّة  الطبشور أو على شاشة 

ب تفسري الفرق بني احلفظ والتأمُّ  .ب ل بدون قراءة التعليقات الواردة يف أطُلب من الطالَّ
ا ابالعتماد على أسلوهبم اخلاص.  دليل الطالب، وإمنَّ

ميكنك تفسري مثل البقرة اليت جتّرت للمساعدة على توضيح الفرق بني احلفظ والتأمُّل.   .ت
من دليل الطالب.  41هذا املثل وارد يف الصفحة 

ر ما يعنيه التأمُّل يف مقطع من الكتاب ا .ث الواردة يف الصفحة  1ملقدَّس. راِجع النقطة فسِّ
من دليل الطالب.  41

قد جتد أنَّه من املفيد إظهار كيفيَّة استخدامنا التأمُّل يف حياتنا اليوميَّة من خالل املثل  .ج
 التوضيحي السلّيب اآليت.

عندما يرتكب أحدهم خطأ حبقِّك (مثل إطالق الشتائم ضدَّك أو سرقة شيء من 
 و انتقادك أمام الغري)، قد جتد نفسك تفكِّر يف هذه احلادثة الحًقا. مقتنياتك، أ

فتعيش االختبار برمَّته من جديد، لكن هذه املرَّة تفكِّر يف األمور اليت كان إبمكانك 
 فعلها لتنتقم. إن التمعُّن هبذا األمر يف ذهنك هو التأمُّل. 

 منَّا فعله. بدًال من ذلك، ليس هذا النوع من التأمُّل السليب هو ما يريد هللا 
يريد هللا أن نتأمَّل بصورة إجيابيَّة يف الطريقة اليت ميكن أن نستخدم هبا كلمة هللا ملساعدتنا 

على االقتداء ابملسيح لدى االستجابة لكّل ظرف. 

إنَّ  28-27: 5الشهوة هي مثل سليب آخر عن التأمُّل. قال يسوع يف إجنيل مىتَّ  .ح
 الشهوة خطيَّة.

 جع إىل اآلية الرئيسيَّة موضًحا أنَّنا حنتاج إىل التأمُّل يف كلمة هللا.ار  .خ
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 : ما الفرق بني احلفظ والتأمُّل؟2-حتدَّث عن النقطة ت .6
42-41دليل الطالب ص.   دقائق)  3-5(

ب الفرق بني احلفظ والتأمُّل موضًحا أن التأمُّل يتجاوز احلفظ احرص على أن مييِّز الطالَّ 
 كبري.إىل حدٍّ  

 : ملاذا جيب أن أأتمَّل يف كلمة هللا؟3-حتدَّث عن النقطة ت .7
42دليل الطالب ص.    دقائق) 3-5(

لدى مناقشة فوائد التأمُّل يف كلمة هللا، احرص على ذكر أمثلة شخصيَّة تبنيِّ كيفيَّة 
ب لقراءة اآل�ت الواردة يف  استفادتك من هذا األمر. ميكنك ختصيص وقت لدعوة الطالَّ

من دليل الطالب.  42الصفحة 

 : كيف ميكنين التأمُّل يف كلمة هللا؟4-�ِقش النقطة ت .8
45-42دليل الطالب ص.   دقائق)  5-10(

من دليل الطالب.  45-42أعرض بشكل سريع األفكار الواردة يف الصفحات  .أ

مبضمون يف ذهنك ما كنت لتفعله لو أنَّك قررت العمل  شدِّد على ضرورة أن تتخيَّل .ب
 اآلية الواردة يف الكتاب املقدَّس.

’’ النمط املتَّبع لنمّو املؤمن يوميًّا‘‘جيب أن يرتبط التأمُّل بسهولة ابلرسم البياين املتعلِّق ب .ت
الوارد يف الدرس األوَّل. شدِّد على ضرورة أتمُّلهم يف اآل�ت اليت ستساعدهم يف الظروف 

 يف هذه الظروف مرارًا وتكرارًا يف أذها�م. املسبِّبة للتوتُّر بدًال من التمعُّن

 اخَرت آية وِصف كيف ميكن التأمُّل فيها لربطها بكّل نشاط روتيين نقوم به يوميًّا. .ث

 أوِضح أنَّه ال ميكن تشبيه التأمُّل بنمط التأمُّل العميق املتَّبع يف الد��ت الشرقيَّة. .ج
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ر كيفيَّة البدء ابلتأمُّل يف كلمة هللا .9  دقائق) 10-5(    فسِّ

ا للتأمُّل يف كلمة هللايف البداية، خصِّص وقًتا قصريًا  .أ  .جدًّ

 فكِّر يف كيفيَّة تطبيق آية من الكتاب املقدَّس يف حياتك اليوميَّة. .ب

 حاول القيام ابألمر مرارًا عدَّة يف اليوم. .ت

صبح جزًءا ال حاِول تطبيق آية من الكتاب املقدَّس يف املزيد من أنشطتك اليوميَّة لكي ت .ث
 يتجزًا من يومك.

 التفكري يف طرق لتطبيق اآل�ت يف حياتك اليوميَّة.أحد األهداف الرئيسيَّة للتأمُّل هو  .ج

ب العالقة بني احلفظ والتأمُّل. فحفظ اآلية يسهِّل عليك  احرص على أن يفهم الطالَّ
التأمُّل فيها. ميكنك  لكن ليس عليك ابلضرورة أن حتفظ اآلية لكي تتمكَّن منالتأمُّل فيها. 

 قراءة مقطع من الكتاب املقدَّس والبدء ابلتأمُّل فيه فورًا.

تطبيق طريقة دراسة الكتاب املقدَّس عرب التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي مع التأمُّل  .10
دقيقة) 10-15(

ب إىل إحضار  ل احلصَّة السابقة حول دراسة الكتاب املقدَّس من خال فرضأدُُع الطالَّ
التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي. واطلب منهم مشاركة أجوبتهم على كل جزء من األجزاء 

الثالثة من مشروع دراسة الكتاب املقدَّس. أكمل مناقشة اخلطوة األوىل قبل االنتقال إىل 
 اخلطوة الثانية.

وأوضح أنَّه ميكن إلفت انتباههم إىل االختالف يف الرأي والفكر بني طالب وآخر. 
استخالص أسئلة وأفكار كثرية من كّل آية. وبينما يستمرُّون يف دراسة الكتاب املقدَّس 

 60و 25معتمدين طريقة التلخيص/األسئلة/ التطبيق الشخصي، ميكنهم استخالص ما بني 
 فكرة أو سؤاًال من آية واحدة.
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ة لدراسة ثالث خطوات أساسيَّ ‘‘أوِضح أيًضا أنَّه ميكن تشبيه دراسة الكتاب املقدَّس ب
اليت متَّ تناوهلا يف الفصل الثاين من هذا الدرس. ’’ الكتاب املقدَّس

أسئلة حول مشروع دراسة الكتاب املقدَّس من خالل التلخيص/األسئلة/التطبيق 
 الشخصي

ن أسئلتهم، أطلب منهم حتديد نوع األسئلة اليت يطرحو�ا. بعد أن يذكروا عدًدا م
قائق اليت ميكن استخالصها من هذه اآل�ت؟ هل هم يبحثون ببساطة عن احل

من دليل الطالب).  33(راِجع السؤال السابع التابع للمثل الوارد يف الصفحة 

هل لديهم أسئلة متعلِّقة بكيفيَّة ربط هذه اآلية حبياهتم؟ (راِجع السؤال الثاين التابع للمثل 
من دليل الطالب).  33الوارد يف الصفحة 

عهم على تد وين أسئلتهم حىت إذا كانوا يعرفون األجوبة مسبًقا. واطلب منهم تدوين شجِّ
 األسئلة اليت ميكن أن يطرحها أفراد عائلتهم حول املقطع الكتايب الذي يدرسونه.

التطبيق الشخصي ضمن مشروع دراسة الكتاب املقدَّس عرب طريقة 
 التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي

بعض األفكار املختلفة اليت يقرتحها كبرية علويَّة   شاشة دوِّن على لوح طبشور أو على 
ب ضمن إطار التطبيق الشخصي. وبعد ذكر عدد من هذه األفكار، خصِّص وقًتا  الطالَّ

طبيق الشخصي املختلفة هلذا املقطع من الكتاب املقدس اليت لتسليط الضوء على طرق الت
ب.  عاينها الطالَّ

هذا املقطع مرارًا، وإضافة املزيد من النقاط إىل كل جزء شدِّد على أمهية مراجعة ختاًما، 
من األجزاء الثالثة لطريقة دراسة الكتاب املقدَّس عرب التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي. 

املشاكل اليت وبينما يتأمَّلون يف هذا املقطع من الكتاب املقدَّس، ويفكِّرون يف أتثريه على 
 يكشف هلم أفكارًا جديدة وأسئلة جديدة وتطبيقات شخصيَّة يواجهو�ا كلَّ يوم ، سريون هللا

 جديدة.
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 دقائق) 4-1(   كيف يساعد� الروح القدس على التأمُّل يف كلمة هللا  .11

يتيح التأمُّل للروح القدس إمكانيَّة العمل يف أذهاننا. تعلَّم أن تستمع إىل الروح القدس يف 
 د عندما تراودك أي أفكار جديدة.أثناء أتمُّلك يف كلمة هللا. وأعطه اجمل

 6و 5املشروعان  .12

’’ دراسة آية من الكتاب املقدَّس‘‘ميكنك االستعانة ابملشروع اخلامس حتت عنوان 
من دليل الدراسة، يف هذه احلصَّة أو يف أي ’’ البحث عن هللا‘‘واملشروع السادس حتت عنوان 

الطريقتان سهلتا التطبيق وتعودان بفوائد حصَّة إضافيَّة، إذا كنت ترغب يف ذلك. فهااتن 
عملية على حياة الطالب. وإذا مل يتسنَّ لديك الوقت ملناقشتهما يف وقت احلصَّة، ميكنك 

دراسة الكتاب املقدَّس اخلاص  اجتماع حتديد موعد لتناول هذا املوضوع يف اجتماع الصالة أو
 ن مثَّ العودة ملناقشة نتائج دراستهم.ابلكنيسة. إذا فعلت ذلك، أطلب منهم إكمال املشروع وم

 دقائق) 10-7(    تطبيق شخصي .13

ب إىل ختصيص وقت من  خالل فقرة التطبيق الشخصي اخلاصَّة حبصَّة اليوم، أدُع الطالَّ
اختيار آية مفضَّلة لديهم، أطلب منهم  ة املفضَّلة لديهم. وإذا مل حيدِّدوااحلصَّة للتأمُّل يف اآلي

ا قد تكون مفيدة ابلنسبة إليهم. ميكنك مثًال اختيار آية واحدة أو اقرت  ح بنفسك آية تشعر أب�َّ
 .23أو أكثر من املزمور 

أطلب منهم أن جيلسوا هبدوء ملدَّة ترتاوح بني دقيقة وثالث دقائق وأن يغمضوا عيو�م، 
قشتها يف حصَّة اليوم. إذا كانوا يرغبون يف ذلك، وأن يطبِّقوا اسرتاتيجيَّات التأمُّل اليت متَّت منا

يلهمهم هبا هللا حول كيفيَّة فهم حق هللا املتعلِّق هبذه اآلية وحثَّهم على البحث عن أفكار 
بشكل أفضل وكيفيَّة االستفادة منها يف حياهتم اليوم. وميكنك أيًضا أن تطلب منهم ختصيص 

 هذا الوقت لريفعوا هذه اآلية إىل هللا يف الصالة.

ب إىل مشاركة رّد فعلهم على نشاط التأمُّل.بعد ذلك، أدُع و   احًدا أو اثنني من الطالَّ
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أوِضح أن وقت احلصَّة قد ال يكون الوقت األفضل للتأمُّل يف كلمة هللا. وبينما يسعون 
إىل جعل التأمَّل يف كلمة هللا جزًءا منتظًما من دراستهم اليوميَّة للكتاب املقدَّس، جيب أن 

 بعيًدا عن مصادر اللهو ألجل هذا الغرض. يبحثوا عن مكان هادئ

أوِضح أيًضا أن تعلُّم كيفيَّة التأمُّل يف كلمة هللا عبارة عن مهارة تتطلَّب الكثري من 
جيب أن ندرك أيًضا أنَّنا لن ننال دائًما إعال�ت كبرية من السماء ولن يكلِّمنا هللا املمارسة. 

 ة هللا.بصوت مسموع يف وقت التأمُّل يف كلمدائًما 

 فروض .14

ب حول دراستهم لآلية اليت أوكلتهم هبا  خالل احلصَّة   .أ إمجع الفرض الذي أجنزه الطالَّ
 السابقة من خالل طريقة التلخيص/األسئلة/التطبيق الشخصي.

ب الختبار قصري حول  .ب  .11: 8كورنثوس   2يف �اية احلصَّة، أخِضع الطالَّ

 لدرس يف املرَّة املقبلةتقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا ا .15

 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

 تعليمه. نويأعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ت .1

يل الدراسة أو أ�ًّ من املشاريع اليت جيب إجنازها قبل احلصَّة األوىل من الدرس وزِّع دل .أ
 التايل الذي تنوي تعليمه.

ب فتح دليل الدراسة اجلديدأطلب من ا .ب على الصفحة األخرية. جيب أن جيدوا  لطالَّ
نسخة فارغة عن قائمة فروض الصف يف اجلزء اخللفي من دليل الدراسة. 

 تسليم كل اختبار قصري ومشروع وامتحان.زوِّدهم بتواريخ 

ب وأطلعهم على أرقام الصفحات اليت تريد منهم  .ت وزِّع دليل الطالب اجلديد على الطالَّ
 قراءهتا قبل بداية احلصَّة املقبلة.

ب.  . 2 وزِّع االمتحان املتعلِّق هبذا الدرس على الطالَّ

ب فضًال عن صفحات االيتضمَّن االمتحان جزًءا إضافيًّا  ر للطالَّ أنَّ متحان األربع. فسِّ
سيكون عليهم إجنازه خالل االمتحان املنزيل جزء من مشروع خاص لدراسة الكتاب املقدَّس 

 األ�م القليلة املقبلة.

قبل أن يبدأوا ابلعمل على امتحان اليوم، أطلعهم على التاريخ الذي جيب أن يسلِّموا فيه 
أعلى االمتحان املنزيل حيث ميكنهم تدوين هذا التاريخ.  يوجد فراغ يف’’. االمتحان املنزيل‘‘

م إلجناز االمتحان املنزيل.  ب مهلة ثالثة أ�َّ من املستحسن أن متنح الطالَّ
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 مالحظة خاصَّة متعلِّقة بوضع عالمات على هذا االمتحان.  .3

لفني ذكر موقفني خمتالذي يطلب منهم من االمتحان ورد السؤال الرابع  3يف الصفحة 
 واجهومها هذا األسبوع حيث كان إبمكا�م تطبيق هذه اآلية. وجاء يف السؤال أيًضا 

 ’’. ال تؤلِّف أمثلة‘‘

وا خالله عن لطفهم أو  لدى اإلجابة على هذا السؤال، ميكنهم إمَّا ذكر موقف عربَّ
فعلوا. وأي نوع غفرا�م، أو موقف كانوا ميكنهم خالله التعبري عن لطفهم أو غفرا�م لكنَّهم مل ي

من هذين املوقفني مناسب حلصوهلم على نقاط. فاهلدف الرئيسي من هذا السؤال هو معرفة ما 
 إذا كان إبمكا�م حتديد مواقف فعليَّة يف حياهتم اليوميَّة مرتبطة ابحلق الوارد يف هذه اآلية.

ب االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها عالم .4 ات، إذا مل أرِجع إىل الطالَّ
 تكن قد فعلت ذلك بعد.
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 دليل الطالب
 ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 

 
 

 
 
 

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

 دليل أجوبة االمتحان

 شهادة يف الدرس
 

 

 

 

 

 

د من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان من دليل املعلِّم للحصول على املزي 5راجع الصفحة 
 والشهادة.
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 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 نقاط لكّل سؤال) 3(’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب
 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

 لدى دراسة الكتاب املقدَّس، من املهم أن تفهم معىن كّل آية. ___ .1
 يزوِّدك الفهرس األجبدي خبرائط تبنيِّ األماكن اليت تقرأ عنها يف الكتاب املقدَّس. ___ .2
 املقدَّس.يريد هللا أن نطبِّق ما نتعلَّمه لدى دراسة الكتاب  ___ .3
من املهم أن نتعلَّم من أخطائهم وجناحاهتم لدى الدراسة عن شخصيَّات الكتاب املقدَّس،  ___ .4

 كيف ميكن أن خندم هللا بشكل أفضل.
 أسئلة متعدِّدة اخليارات

 نقاط) 3اخَرت اجلواب الصحيح ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر أمام كّل سؤال. (
 األسبوع تدرس الكتاب املقدَّس؟كم مرَّة يف  ___ .1

 كلَّ يوم .أ
 مرَّة يف األسبوع .ب
 عندما ترغب يف ذلك .ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقاط) 4( .ملاذا جيب على املرء دراسة الكتاب املقدَّس؟ أذكر سببني .1

   .أ
   .ب

 نقاط) 4( ما هي العبادة الشخصيَّة؟ .2
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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 نقاط لكّل سؤال) 3نقاط،  9ما هي اخلطوات األساسيَّة الثالث لدراسة الكتاب املقدَّس؟ ( .3
1.  _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

 نقاط، نقطتان لكل سبب) 4ملاذا جيب أن حتفظ آ�ت من الكتاب املقدَّس. أذكر سببني. ( .4
1.  _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

 نقاط) 5ماذا يعين التأمُّل يف كلمة هللا؟ ( .5
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 نقطة) 14دوِّن آ�ت احلفظ ( .6
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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 مشروع دراسة الكتاب املقدَّس

 من فضلك اقرأ التعليمات كافة بعناية. .1
 استِعن ابملقطع الكتايب الوارد أد�ه لإلجابة على األسئلة اآلتية.  .2

 للكتاب املقدَّسالرتمجة العربية املبسَّطة  32: 4فسس أ
يَن ِلُمَساَحمَِة اآلَخرِيَن، َكَما  ُكونُوا ُلطََفاَء َوَشُفوِقَني بـَْعُضُكْم َحنَْو بـَْعٍض، ُمْسَتِعدِّ

 .َساَحمَُكُم هللاُ أْيًضا ِيف املَِسيحِ 

 نقاط) 10ما تقوله هذه اآلية (أكتب أبسلوبك اخلاص  .اخلاصّ  دوِّن اآلية أبسلوبك .3
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

ألسبوع وطبَّقت خالهلما هذه اآلية، أو كان إبمكانك أذكر موقفني خمتلفني واجهتهما هذا ا .4
ة) من حياتك اخلاصَّة. أن تطبِّق خالهلما هذه اآلية. استِعن مبواقف فعليَّة (اختبارات شخصيَّ 

 نقاط لكّل موقف). 8نقطة،  16أمثلة ( ال تؤلِّف

  ____________________________________________________ .1ملوقف ا
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________ .2املوقف 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
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م الثالعلى األقّل أذكر ثالث طرق حمدَّدة  .5 ثة املقبلة. الستخدام تعاليم هذه اآلية خالل األ�َّ
 نقاط، ثالث نقاط لكل طريقة) 9واجعل أهداف التطبيق الشخصي بسيطة وحمدَّدة (

  ____________________________________________________ .1هلدف ا
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________ .2اهلدف 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________ .3اهلدف 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 

 :مالحظة
مشروع دراسة الكتاب املقدَّس  مع -’’االمتحان املنزيل‘‘ -انيتناسب اجلزء املتبقي من هذا االمتح

أن تسلِّم هذا  قبلالذي أجنزته للتو على هذه الصفحة. عليك أن تنقل أجوبتك عن هذه الصفحة 
اجلزء من االمتحان للمعلِّم. وجيب أن يزوِّدك املعلِّم أيًضا ابلتاريخ الذي جيب أن تسلِّمه فيه 

 ’’.االمتحان املنزيل‘‘
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 كيفية دراسة الكتاب املقدس  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ

 امتحان منزيل  اتريخ االستحقاق

 (تتمَّة) مشروع دراسة الكتاب املقدَّس
 تعليمات

النقطة اخلامسة من ، 4لدى اإلجابة على السؤال الرابع أد�ه، أنقل أجوبتك من الصفحة 
أد�ه لكي حترص على أن تفهم ما جيب أن تفعله إلجناز هذا اجلزء من  9-5األسئلة  االمتحان. اقرأ

اجلزء املتبقي من االمتحان للمعلِّم االمتحان. مثَّ خذ هذا االمتحان املنزيل معك. جيب أن تسلِّم 
 اآلن.

 الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب املقدَّس 32: 4أفسس 
يَن ِلُمَساَحمَِة اآلَخرِيَن، َكَما  ُكونُوا ُلطََفاَء َوَشُفوِقَني بـَْعُضُكْم َحنَْو بـَْعٍض، ُمْسَتِعدِّ

 .ا ِيف املَِسيحِ َساَحمَُكُم هللاُ أْيضً 

 من االمتحان 4أنقل األهداف الثالثة اليت دوَّنتها على الصفحة  .5

  ____________________________________________________ .1هلدف ا
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________ .2اهلدف 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________ .3اهلدف 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 أجب على األسئلة اآلتية قبل موعد احلصَّة املقبلة. .6
م  .7 اخَرت أحد األهداف الثالثة لكي تقوم إبجنازه خالل عطلة �اية األسبوع أو خالل األ�َّ

  اهلدف الذي اخرتته   الثالثة املقبلة.



 امتحان، الطبعة اخلامسة 6

 حتقيقه.أجنز اهلدف الذي اخرتت  .8

بعد إجناز هدفك (أو حماولة إجنازه) أكتب مقطًعا خترب فيه ما جرى. قيِّم النتائج. دوِّن أيًضا ما  .9
 نقاط) 10تعلَّمته من خالل هذا االختبار (

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

 



 كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّس
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

ب بتاريخ تسليم م  ’’. االمتحان املنزيل‘‘الحظة للمعلِّم: احرص على تزويد الطالَّ

 1صفحة 
 صح أو خطأ 

 نقاط لكل سؤال) 3(
1. X  صح 
2. O خطأ 
3. X صح 
4. X صح 

 سؤال متعدِّد اخليارات
 نقاط) 3(    ’’أ‘‘ .1

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
 نقطتان لكّل سؤال) -نقاط 4( .1

 أجوبة شخصيَّة

 نقاط) 4( .2
 جواب مقرتح

العبادة الشخصيَّة عبارة عن وقت 
تقضيه وحدك يف حمضر هللا لكي تقرأ 

 الكتاب املقدَّس وتصلِّي.

 2صفحة 
 نقاط لكّل سؤال) 3-نقاط 9( .3

 حتديد احلقائق (معلومات) .1
 ربط احلقائق حبيايت (فهم) .2
ص الكتايب يف تطبيق (تطبيق مضمون الن .3

 حيايت)
ب وصف  (مالحظة: ليس على الطالَّ

اجلوانب الثالثة لكّل خطوة. يكفي وصف 
جانب واحد لكّل خطوة للحصول على 

 العالمة كاملًة).

 سبب) نقطتان لكلّ  -نقاط 4( .4
 أجوبة شخصيَّة

 جواب مقرتح) -نقاط 5( .5
هللا يف كلمة لهج يف  تيعين التأمُّل يف كلمة هللا أن 
جزًءا من  وأن جتعلها ذهنك ومشاعرك وإرادتك،

 حياتك.
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 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 
 2صفحة 

 نقاط لكّل آية) 7 -نقطة 14( .6
 24: 4مرقس        11: 8كورنثوس   2

 3صفحة 
 مشروع دراسة الكتاب املقدَّس

 ال نقاط .1
 ال نقاط .2
 جواب شخصي -نقاط 10 .3
 نقاط لكّل موقف 8 -نقطة 16 .4

 أجوبة شخصيَّة

 4صفحة 
 لكّل طريقة)نقاط  3 -نقاط 9( .5

 أجوبة شخصيَّة

 
 

 امتحان منزيل

 5صفحة 
 ال نقاط .5
 ال نقاط . 6
 ال نقاط . 7
 

 6صفحة 
 ال نقاط . 8
 أجوبة شخصيَّة -نقاط 10 .9

 

 
 



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 

____________________________ 

كيفية دراسة الكتاب املقدس 

كيفية دراسة الكتاب املقدس 
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