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.edition thLove and Accepting Myself, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

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

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

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

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

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

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

 اتريخ آخر تنقيح  2022-11

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 احملبة وقبول الذات
هااتن فابحملبة وقبوهلم لذواهتم.  املتعلِّقةمشاعرهم املختلطة الشبيبة اليوم بسبب  أبناء يعاين الكثري من

�حيتان رئيسيتان تستلزمان أن ينمو فيهما اإلنسان إذا أراد أن يصبح مؤمًنا �ضًجا. اهلدف الرئيسي 
ب على البدء بتطبيق اكتمن هذا الدرس هو  شاف ما يقوله هللا عن هذين املوضوعني ومساعدة الطالَّ

 بعض تعاليم هللا األساسيَّة يف هذه النواحي. 

 

1 
2 

 احملبَّةالفصل األوَّل. 

نطَّلع على ماهيَّة احملبَّة عرب دراسة ثالث ميكننا أن يف هذا الفصل، 
كلمات يو�نيَّة وهي: إيروس، وفيليو، وأغايب. مثَّ ندرس بعض 

األمور  أنَّنا نناقشالطرق العمليَّة إلظهار احملبَّة واحد� لآلخر. كما 
 اليت متنعنا من إظهار حمبَّتنا.

 لذايتالفصل الثاين. قبويل 

 املرء يف هذا الفصل من الدرس، نلقي نظرة على ما يعنيه قبول
ون صعوبة يف قبوهلم واجهه. ونعدِّد بعض األسباب اليت جتعلهم يلذات

طوات النمو األساسيَّة اليت جتعلهم . كما أنَّنا نستشكف خلذواهتم
 ه.لذات يقبلوا ذواهتم. ونتعرَّف إىل فوائد قبول املرء أن ونتعلَّمي

 

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

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

 جتد تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء مباشرة بعد املقّدمة الواردة يف الصفحة التالية. 
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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. 
يدون أيًضا، ميكن استخدام هذه الدروس بشكل فّعال يف خدمة الشبيبة والكبار يف الكنيسة ممَّن ير 

 عيش اإلميان املسيحي بشكل عملّي.

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

يف  Teen Challengeخلدمة  وختطِّط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة
الوال�ت املتَّحدة األمريكيَّة لالستمرار يف تنقيح هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل أي انتقادات 

 أو أفكار متعلِّقة بكيفيَّة حتسني هذه املواد التعليميَّة.

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

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

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

ذه الورقة يف بداية كّل درس. وتتضمَّن أدلَّة وجيب تزويد كّل طالب ابملعلومات املناسبة اخلاصة هب
 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 
ن على إبقاء احلديث كتابيَّة رئيسيَّة وآية رئيسية يتّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدا

 موجًَّها حنو اهلدف احملدَّد خالل احلصَّة. 

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

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

ب على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.  كاٍف ملساعدة الطالَّ
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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 
من هذه السلسلة خالل مدَّة  14ختصيص احلصَّة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمال الدروس ال

ا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف أشهر إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّ  4و 3ترتاوح بني 
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
نك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميك

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

ب إىل تدوين املالحظات يف الصّف حىتَّ بعد تزويدهم بدليل  عك أن تدعو الطالَّ نشجِّ
من شأن املالحظات الشخصيَّة والنقاش داخل الصف أن تساعد على توضيح بعض الطالب. ف

 املسائل اليت يتم تناوهلا يف دليل الطالب.

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

 ة.كما وتساعد بعض املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبل

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 احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

 ان & شهادة يف الدرسامتحان الطالب & دليل أجوبة االمتح .4
مت وضع االمتحا�ت لتقييم التقدُّم الذي حيرزه كّل طالب يف فهم احلقائق الكتابيَّة اليت متَّ تناوهلا 
يف هذا الدرس. وقد وردت األجوبة على هذه االمتحا�ت مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة 

 النموذج المتحان الطالب يف دليل املعلِّم.

ب الذين ينجزون العمل املطلوب يف هذا وهتدف الشه ادة يف الدرس إىل تقدير جهود الطالَّ
الدرس وينجحون يف االمتحان. وقد ّمت إدراج منوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من دليل 
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ب الذين ينجزون الدروس ال دراسات يف سلسلة  14املعلِّم. كما وميكن منح شهادة إجناز للطالَّ
دراسات تعريف املعلِّمني على . وقد متَّ إدراج منوذج يف الكتاب حتت عنوان جديدةحلياة اجملموعة 

 .اجملموعة حلياة جديدة

 مصدر هذه الدروس
قال امللك سليمان إنَّه ال يوجد جديد حتت الشمس. ينطبق األمر نفسه على هذه الدروس. 

ودُّ التعبري عن خالص تقدير� فعدد كبري من األفكار املدرجة فيها ليس جديًدا. ويف هذا الصدد، ن
نظرًا لتأثريه يف  Institute in Basic Life Principlesملعهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة 

حياة األشخاص الذين أعدُّوا هذه الدروس. ويُظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة خدمة معهد 
 املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة. 

كما أودُّ التعبري عن خالص تقديري لألساتذة ولآلالف من املؤمنني اجلدد الذين استخدموا 
هذه املواد التعليميَّة خالل السنوات السابقة. فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري يف تطوير هذه الدروس. وأودُّ 

 Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘أن أخصَّ ابلشكر 
. فخالل هذه السنوات، ّمت البدء ابلعمل 1975حىتَّ العام  1971يف بروكلني يف نيويورك من العام 

 . حلياة جديدةاجملموعة دراسات على تطوير 

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

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

وضمن برامج  Teen Challenge بنسخ هذه املواد وتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة
مماثلة ويف الكنائس احملليِّة واملدارس وغريها من املنّظمات وعلى صعيد فردّي أيًضا. ميكنك تنزيل  

. ال ُيسَمح ببيع www.iTeenChallenge.orgهذه املواد عن املوقع اآليت على اإلنرتنت 
هذه املواد بل يتم تقدميها جماً�. ويتوجَّب على كّل من يرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن 

 .Global Teen Challengeخّطي من خدمة 

 دايف ابيت

http://www.iteenchallenge.org/
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 التسلسل املقرتح لتعليم الدروس
. جديدة حلياةاجملموعة دراسات درًسا ضمن  14هذا الدرس هو جزء من سلسلَّة مؤلَّفة من 

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

قائم حبّد  مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه الدروس على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس
 ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل الصفوف 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
 الفشلالنمو من خالل  .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

 
إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 

 .دراسات اجملموعة حلياة جديدةتعريف املعلِّمني على 
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 برامج الدرس
 خاصة ابملعلِّم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام برامج  4راجع الصفحة 
 اصة ابملعلِّم.اخلالدرس 
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 حملة عامة عن الدرس
ب وتوزيع  .1 قبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، ميكنك إعطاء مقدِّمة عن الدرس للطالَّ

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

 احلصَّة األوىل.

وتتضمَّن التاريخ  قائمة فروض الصفيف الصفحة التالية من دليل املعلِّم، جتد نسخة عن  .2
كّل فرض. اطلب منهم ملء الفراغ ابلتواريخ املناسبة مستعيًنا    الذي جيب أن يتّم فيه إجناز

 على اجلهة اخللفيَّة من دليل الدراسة.   لقائمة فروض الصفابلنسخة الفارغة 

ب أنَّه ال جيدر هبم إجناز  .3 املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان من فضلك، أوِضح للطالَّ
ا مسبًقا. ’’نظرة فاحصة على ذايت‘‘  ستتّم االستعانة هبذا املشروع يف خالل احلصَّة الثالثة.  وإمنَّ

الشفاء من الذكر�ت ‘‘ابملشروع السادس من دليل الدراسة حتت عنوان االستعانة  ستتمّ 
ب إجناز هذا املشروع قبل حضور يف خالل احلصَّة الرابعة من الدرس.  ’’القدمية ليس على الطالَّ

الرتكيز على املشروع السادس من دليل الدراسة يف  احلصَّة الرابعة، سيتمّ يف أثناء هذه احلصَّة. 
صَّة صالة منفصلة. ابعتبار أنَّه حخالل فقرة التطبيق الشخصي. وميكن حتديد موعد هلذا النشاط 

وحتديد الوقت الذي ستقدِّمه فيه لكي حيقِّق يف بر�مج الدرس  كنك قراءة التعليمات اخلاصَّة بهمي
ب االستفادة األكرب من املشروع السادس.  الطالَّ

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

نريد خلق جو من الدفء واالنفتاح اهتمامهم على املوضوع الرئيسي يف هذا الدرس. فنحن 
ب كافة حبرية املشاركة يف النقاش.  حيث يشعر الطالَّ

 نشاط التحضري للدرس.تستعني هبا يف خالل  يف الدرس الثالث، حتتاج إىل مرآة كبرية .5
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يتّم اقرتاح مقدار من الوقت الذي جيب ختصيصه يف الصفحات التالية،  الواردة مج الدرسايف بر  .6
نقرتح املدَّة على سبيل  ناأنَّ  يُرجى األخذ ابلعلم. من نقاط بر�مج الدرس كّل نقطةللتحدُّث عن  

 دقيقة. 50اإلرشاد استناًدا إىل حصَّة مدَّهتا 

 -بر�مج الدرس مرجًعا وارًدا كاآليت: من نقاطعنوان كّل نقطة  كما أنَّك ستجد ضمن
ناسب مع تالطالب اليت ت دليل صفحات إىلهذا املرجع  يرشدك) X-X(دليل الطالب، ص. 
 هذا اجلزء من الدرس.

يتناول اجلزء الثاين من هذا الدرس موضوع قبويل لذايت. ميكنك العثور على عدد كبري من  .7
حتت  ’’جوش ماكدويل‘‘ضوع، ومن بني أفضلها كتاب لالكتاب املمتازة اليت تتناول هذا املو 

وقد متَّت تسمية النسخة ’’.  وصوريتصورة هللا‘‘، ما ترمجته ’’His image, My image‘‘عنوان 
نفسك جيب أن ترى ‘‘ما ترمجته  ،’’See Yourself as God Sees You‘‘املنقَّحة من هذا الكتاب 

ب بقراءة هذا الكتاب الذي ميكن أن يشكِّل أيًضا مرجًعا ممتازًا تتّم إ’’. كما يراك هللا نصح الطالَّ
 االستعانة به يف هذا الدرس.
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 األول درسال
 ؟ما هي؟ وكيف يتّم التعبري  عنها-احملبَّة

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 أقوم به.  عملطرقًا عمليَّة إلظهار حمبَّيت يف كلّ  جيب أن أكتشف بصفيت مؤمًنا

 الرتمجة العربية املبسطة 7: 4يوحنا  1رئيسيَّة: اآلية ال .2

، أ ََحبََّة أَتِْيت ِمَن ِهللا. وَُكلُّ َمْن حيُِبُّ
أِحبَّاِئي األِعزَّاَء، لُِيِحبَّ بـَْعُضَنا بـَْعًضا، ِألنَّ امل

 .َيُكوُن ابًنا هلِل َويـَْعرِفُهُ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ستتّم االستعانة ابملشروع ن دليل الطالب مع هذا الدرس. و يتناسب الفصل األوَّل م
 يف هذا الدرس.’’ 4: 13كورنثوس   1‘‘األول من دليل الدراسة حتت عنوان 

 نشاط التحضري للدرس .4

ب:  ’’ تنا احملبَّة؟كيف تصف ثقاف‘‘استهّل حصَّة اليوم بطرح السؤال اآليت على الطالَّ
حنن ال نريد احلكم على كبري وعلِّقه على احلائط يف الصف.   ورقيّ  دوِّن أجوبتهم على ملصق

تعداد  ببساطة ما إذا كانت تعكس فعًال ماهية احملبة، لكنَّنا نريدحتديد و دقَّة هذه التعاريف 
كيفيَّة   السؤال عنة عرب أوصاف احملبَّة املوجودة يف ثقافتنا. وميكننا احلصول على أفكار إضافيَّ 

 تصوير أفالم هوليوود للمحبَّة.
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  ’’ريف احملبَّةاتعبعض ‘‘، 1-النقطة أحتدَّث عن  .5
 )5-4(دليل الطالب، ص.    دقيقة) 15-20(

لفهم احملبَّة بشكل أفضل.  جمموعة متنوعة من الطرق هذا اجلزء من الدرس يتضمَّن
ب ما نريد التوصل إليه يف هذه الفقرة. جيب أن نبدأ بتعريف ثقافتنا  جيب أن يفهم الطالَّ

ين  اكتشاف نظرة هللا للمحبَّة والبحثللمحبَّة. كما أنَّنا نريد  يف كيفيَّة تطبيقها يف حياتنا معربِّ
 أن خنترب هبا احملبَّة.هللا عنها ابلطريقة اليت يريد لنا 

 أكثر من تعريف واحد وأنَّه ميكن التعبري عنها بطرق عدَّة. أوِضح أنَّ للمحبَّة 
يه البعض حمبَّة يتناىف مع تعريف هللا للمحبَّة، والعكس صحيح. فوصف هللا للمحبَّة ال  وما يسمِّ

مبن فيهم بعض املؤمنني.  -يعتربه الكثري من األشخاص حمبَّة

 الثالثة للمحبَّة: مناقشة التعاريفعرب  ميكنك مقاربة هذا اجلزء من الدرس

 التعريف املبين على املالحظة .أ

 تعريف القاموس .ب

 التعريف الشخصي .ت

 أحرص على أالَّ تتجاوز مناقشتك لكل واحد من هذه التعاريف الدقائق اخلمس.

 التعريف املبين على املالحظة .أ

هذا التعريف، إرجع إىل القائمة اليت متَّ إعدادها خالل نشاط لدى التحدُّث عن 
للدرس. عندما نتأمَّل يف نظرة ثقافتنا للمحبًّة، نرى أنَّه يتم التعبري عنها بطرق خمتلفة. التحضري 

ب ضمن هذه القائمة، ميكنك أن تضيف املزيد من األفكار  واعتماًدا على ما يدوِّنه الطالَّ
هاب أ� أحب الذ‘‘، ’’أ� أحب البيتزا‘‘، ’’أ� أحب كليب (هريت)‘‘ احملبَّة الرومنسيَّة، مثل:

 ’’.إىل البحر

 ’’.حمبَّة‘‘لدى إعداد هذه القائمة، نالحظ كيفية استخدام آخرين كلمة 

1  
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 هو بساطة فهدفنا هنا بكلّ . حمقًّا أو خمطًئا تدخل يف نقاش طويل حول من يكون ال
 ’’.حمبة‘‘مالحظة كيفية استخدام الناس كلمة 

 تعريف القاموس .ب
ك أن جتلب قاموًسا إىل يف القاموس، ميكن ضمن إطار البحث عن تعاريف احملبَّة الواردة

ب قراءة تعريف احملبَّة الوارد فيه. الصف والطلب من  أحد الطالَّ

األصل اليو�ين هلذه الكلمة ميكنك أيًضا أن تبحث عن تعاريف احملبَّة عرب الرجوع إىل 
ن رد يف الكتاب املقدس يف خالل الفرتة اليت عاش فيها يسوع على األرض. أطلب ماو ال

ب الرجوع إىل  الكلمات  وتفسري كل كلمة من هذه من دليل الطالب 5-4الصفحة الطالَّ
ب أن اليو�نيني استعملوا إيروس، فيلي -بشكل سريع و، أغايب. واحرص على أن يفهم الطالَّ

يف اللغة  ’’حمبة‘‘كلمة ة، وقد متَّت ترمجتها كلِّها بثالث كلمات منفصلة لإلشارة إىل احملبَّ 
 .العربية

احملبة ابللغة اليوانيَّة. فنحن سنخصِّص اجلزء  ملفاهيمالدخول يف نقاش مفصَّل  ال حتاول
املتبقي من هذه احلصَّة واحلصَّة املقبلة بكاملها ملناقشتها بصورة مفصَّلة. يف الوقت احلايل، نريد 

 إعطاء تعريف بسيط لكّل كلمة من هذه الكلمات الثالث.

 األساسيَّة احملبَّة كاآليت: ويعرِّف معهد مبادئ احلياة

احلصول  يلتلبية احتياجات اآلخر األساسيَّة بدون أن يكون دافع احملبة تعين أن أعطي‘‘
 (نقيض األ�نيَّة).’’ على مكافأة شخصيَّة

 تعريف شخصي .ت

ب الفرصة إلعطاء أمثلة مستوحاة من حياهتم اخلاصَّة تبنيِّ كيفيَّة إظهارهم احملبَّة  أِتح للطالَّ
لشخص ما. ميكنك مشاركة مثل واحد أو مثلني من حياتك اخلاصَّة لتبنيِّ هلم أنواع األمثلة 

 اليت تريد منهم مشاركتها.
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أطلب منهم مشاركة مواقف أظهروا خالهلا حمبَّتهم للغري خالل األ�م القليلة املاضية. 
وسنناقش هذه  يف وقت الحق من هذه احلصَّة، سنتناول املشروع األول من دليل الدراسة

 املسألة بشكل أكثر تفصيًال.

ال تُلزْم على اجلميع أبن يشاركوا مثالً شخصًيا. حّدْد املشاركة لعدد قليل حىت يستفيد 
اجلميع من مشاركة اختبارات ومسائل واقعية تتواصل بشكل مباشر مع طالبك.

 )5(دليل الطالب، ص.) دقائق 5( ’’كيف أظهر لنا هللا احملبَّة؟‘‘، 2-النقطة أحتدَّث عن  .6

ر  يف عن احملبَّة متثَّلت برؤيتنا آخرين يسلكون  نا هباتعلَّمإبجياز أن إحدى الطرق اليت فسِّ
بَّة. وبدًال من قراءة القائمة الواردة يف دليل الطالب، أدُع الطالب إىل إعداد قائمة تبنيِّ كيفيَّة احمل

إليها ورقّي كبري وعلِّقها على احلائط لكي ترجع  قإظهار هللا حمبَّته لنا. دوِّن أجوبتهم على ملص
 بينما تعلِّم الفصول املتبقية من هذا الدرس.

راِجع دليل الطالب ملعرفة ما إذا كان جيب بعد تعداد األمور اليت خطرت يف ابهلم، 
 .ة اليت أعدُّوهاقائمالإضافة أمور أخرى إىل 

أطلب من كّل طالب ’’ !أ� هللا حيبُّين‘‘ اآلتية: أهّم حقيقة جيب عليك إيضاحها هنا هي
ميكن هلذه احلقيقة أن تغريِّ حياتنا بطرق عدَّة. ’’ !أ� هللا حيبُّين‘‘أن يهتف بصوت عاٍل 

هل سنبادله هذه احملبَّة؟ ’’ كيف سنتجاوب مع حمبَّة هللا؟‘‘السؤال األهم هو اآليت: و 
 هل سنستخدم حمبَّته لنا ونظهرها لآلخرين؟

 ’’كيف ميكنين أن أظهر حمبَّيت؟‘‘النقطة ب، عن  حتدَّث .7
 )8-6(دليل الطالب، ص:    دقيقة) 10-15(

ا جيب علينا تطبيقها!  ال تصنع احملبَّة تغيريًا يُذَكر يف حياتنا إذا اكتفينا بتعلُّم تعاريفها، وإمنَّ
حصولنا على جيب أن نبحث كلَّ يوم عن فرص إلظهار حمبَّتنا لآلخرين. فهذا هو مفتاح 

 احملبَّة يف حياتنا. حمبتنا لآلخرين، استطعنا أن خنترب احملبَّة. فكلَّما أظهر�
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 بدون أدىن شك من اآليت خرون احملبَّة، ميكننا أن نتيقَّنلكن حىتَّ إذا مل يبادلنا اآل

 ’’هللا ال يزال حيبُّين!‘‘

 ’’كنين أن أظهر حمبَّيت؟كيف مي‘‘النقطة ب لدى مناقشة النقاط الفرعيَّة املندرجة حتت 
ب متَّسًعا من الوقت   تطبيقها يف حياهتم. يَّة ملناقشة هذه املسائل لريوا كيفامنح الطالَّ

ب الروحي أو عدمه، جيب أن تكون حسَّاًسا ملشاعرهم. وإذا بدا  واعتماًدا على نضوج الطالَّ
عهم على االستمرار يف البحث ع ًا ابلنسبة إليهم، شجِّ   ن حمبَّة هللا يف حياهتم.األمر حمريِّ

وميكنك أن تطلب منهم إعداد قائمة ابألشخاص الذين جيدر هبم أن حيبُّوهم. واحرص 
 على أن يُدرجوا ضمن القائمة:

 هللا .أ

 العائلة .ب

 األشخاص املقيمني معهم .ت

 دقيقة) 15-5(   حتدَّث عن املشروع األوَّل من دليل الدراسة  .8

ب قد أجنزوا  املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان  جيب أن يكون الطالَّ
ا واجه البعض منهم  قبل موعد احلصَّة. لكن’’ 4: 13كورنثوس   1‘‘ صعوبة يف القيام رمبَّ

من دليل الدراسة متشاهبان من حيث الشكل،  3و 2ابألمر. ومبا أن املشروعني 
 جيب أن حنرص على أن يتم إجنازمها ابلشكل الصحيح.

ب إ احملبَّة. واحرص على أالَّ  اركة أجوبتهم على كل صفة من صفاتىل مشأدُع الطالَّ
عليهم تدوين تعريف شخصي ’’. ال، جوابك غري صحيح‘‘يتحوَّل النقاش إىل القول: 

 للمحبَّة. وابلتايل، ميكن أن يعطي طالبان تعريفني خمتلفني متاًما

يذ هذا املشروع. تفكري لتنفإىل أي مدى غاصوا يف ال ما نريد تقييمه هو اآليت:
م استغرقوا يف التفكري؟هل دوَّنوا أجوبة سطحيَّة أم إ َّ� 
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شخصيًّا حول  إىل أن يتَّخذوا هلم هدفًا ب من كل صفة من صفات احملبَّة  اجلزءيدعو 
ب مشاركة أجوبتهم. ليس عليك مناقشة  كيفيَّة تطبيق الصفة يف حياهتم اآلن. أطلب من الطالَّ
ألفضل أن تدخل يف نقاش مفصَّل لصفتني أو سة يف املشروع األوَّل. من اأوصاف احملبَّة اخلم

 مناقشة األوصاف اخلمسة مناقشة سطحيَّة. احملبَّة بدًال من ثالثة صفات من صفات

 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .9

، شدَّد على أمهية إظهار احملبَّة هلل ولآلخرين اليوم. مضمون حصَّة اليوم لدى تلخيص
ب تدوين طريقة واحدة يريدون أن يظهروا هبا حمبَّتهم هلل. مثَّ اطلب منهم أطلب  من الطالَّ
احملبَّة اخلمسة الواردة يف املشروع األول من دليل الدراسة وأن  صفة واحدة من صفاتاختيار 

ه عرب تطبيق هذ املقبلة 24يتَّخذوا هلم هدف إظهار حمبَّتهم لشخص ما خالل الساعات ال
 اجلزء من املشروع األول أونهم اعتماد اهلدف الشخصي الذي دوَّنوه يف ذلك . ميكالصفة

 تدوين هدف جديد.

املهم هو أن يعملوا على إجناز هذا الفرض قبل موعد احلصَّة املقبلة. إًذا، جيب أن خيتاروا 
املقبلة. فمجرَّد تفكري أفكار حمبَّة ال  24شخًصا يتواصلون معه شخصيًّا خالل الساعات ال

يضعوا هدفًا ينتج عنه فعل ما، فعل حمبَّة. وميكنهم اختيار صديق أو فرد من ينفع! جيب أن 
 غريب لُيظهروا له حمبَّتهم. شخص أفراد العائلة أو زميل يف الغرفة أو قائد أو حىتَّ 

 ما إذان فيها خيربو  يقدَّموا تقارير وأوِضح أنَّك ستطلب منهم يف بداية احلصَّة املقبلة أن
 أهدافهم. جنحوا يف حتقيق كانوا قد
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 فروض .10

ب إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. واطلب منهم قراءة  .أ وزِّع دليل الطالب على الطالَّ
 األول من دليل الطالب حتضريًا للحصَّة املقبلة. لالفص

َضع عالمات على املشروع األوَّل من دليل الدراسة حتت عنوان  .ب
 ’’4: 13كورنثوس   1‘‘

 املشروع الرابع من دليل الدراسة خالل وقت الدراسة أو وقت منهم عدم إجنازأطلب  .ت
 يف الصف خالل احلصَّة الثالثة. الفراغ. وأوِضح أنَّك ستنجزونه

 تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .11

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

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

1  



 دليل املعلِّم 20

 الدرس الثاين
لمحبَّة العوامل املعرقلة ل

 احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

 جيب أن أجد طرقًا للتغلُّب على األمور اليت متنعين من إظهار حمبَّيت لآلخرين.

 الرتمجة العربية املشرتكة 5: 13كورنثوس   1اآلية الرئيسيَّة:  .2

حّبُة ال ُتسيُء الّتَصّرَف، وال َتطُلُب َمنفَعَتها، وال َحتَتّد وال َتُظّن الّسوءَ ا
َ
 .مل

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

االستعانة ابملشروع  أيًضا وميكنيتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذا الدرس. 
واملشروع الثاين حتت عنوان ’’ 4: 13كورنثوس   1‘‘األول من دليل الدراسة حتت عنوان 

 يف هذا الدرس.’’ 6-5: 13كورنثوس   1‘‘

 نشاط حتضري للدرس .4

ب يف �اية احلصَّة  ميكنك أن تبدأ حصَّة اليوم ابلرجوع إىل الفرض الذي أعطيته للطالَّ
 بَّة لشخص ما استناًدا إىل صفاتيتمثَّل أبن يتَّخذوا هلم هدف إظهار حم السابقة. وكان الفرض

 ’’.4: 13كورنثوس   1‘‘احملبَّة الواردة يف املشروع األول من دليل الدراسة حتت عنوان 

هذا اهلدف. واطلب منهم  اجلهود اليت بذلوها لتحقيقواطلب منهم التطوُّع ملشاركة نتائج 
م حىتَّ إذا مل تتَّخذ األمور املسار الذي كانوا يتوقَّعونه. وأوِضح أن أيًضا أن يشاركوا اختباره

أحد املواضيع الرئيسيَّة اليت سيتم تناوهلا اليوم يتعلَّق ابلعوامل اليت متنعنا من إظهار حمبَّتنا 
 لآلخرين.
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 21 احملبة وقبول الذات

 ’’ما الذي مينعين من إظهار حمبَّيت‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .5
 )8طالب، ص. (دليل ال  دقائق)  5-10(

ب مشاركة أجوبتهم على السؤال اآليت:  ما الذي مينعين من إظهار أطلب من الطالَّ
واطلب منهم حتديد األشخاص الذي واجهوا أو ما يزالوا يواجهون صعوبة يف حمبَّتهم.  حمبَّيت؟

 وميكن أن يكون هذا الشخص:

 أبوهم إذا مل يقف يوًما إىل جانبهم •

 املخدرات وكان يضرب أمَّهم أبوهم الذي كان مدمًنا على •

 ا بدون أن حترِك ساكًنا.جنسيًّ  ج على اجلد وهو يعتدي عليهمأمهم اليت كانت تتفرَّ  •

  دائًما ينتقدهمشخص  •

الذين يصعب عليهم أن حيبوهم، اسأل ما إذا كان أي بعد أن يذكروا بعض األشخاص 
ستطاع ختّطي هذه املشكلة منهم يعرف شخًصا كان يصعب عليه أن حيبَّه يف املاضي لكنَّه ا
 ، مرَّ يف اختبار مماثلواآلن أصبحت جتمعهما عالقة مودَّة وحمبَّة. إذا كان بينهم من 

 اليت قام هبا لشفاء تلك العالقة.أطلب منه حتديد التغيريات 

أحرص على عدم تقدمي حلول سطحيَّة للعالقات املنهدمة. فالبعض منهم يعاين مشاكل 
آية من الكتاب املقدَّس. الفكرة الرئيسية قراءة حلُّها بصالة واحدة بسيطة أو بعميقة ال ميكن 

 اليت نريد إيصاهلا هي أن هللا حيّب كلَّ واحد منهم مهما كان صعًبا عليهم أن حيبُّوا اآلخرين.

 )10-8(دليل الطالب، ص.  دقائق)  10-5( ’’ما أمهية احملبة؟‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .6

احملبَّة يف نظر هللا. لدى مناقشة هذا املوضوع، سنحاول مساعدهتم على رؤية أمهية 
 أمهية كبرية للمحبة. فاهلل يويل

العظمى يف الكتاب املقدس، وهي تتناول كلُّها ة الثالث (الوصا�) قواننيلدى دراسة ال
القتها ابلطاعة. موضوع احملبَّة، نريد أن يروا األولوية اليت يوليها هللا للمحبَّة وع
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لطاعة. فالطاعة هي القيمة عالقة احملبَّة ابهذا اجلزء  تتناول النقطة الفرعية الثالثة من
نفعل ذلك ابسم (وصا�ه) ما دمنا  نَّه ال أبس يف أن خنالف قوانينهإ. فاهلل مل يقل أبًدا األمسى
 احملبَّة.

 ’’الَّ حنبَّها؟ما هي األمور اليت جبدر بنا أ‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .7
 )10(دليل الطالب ص.   دقائق)  5-10(

هللا ابإلدراك أنَّ للمحبَّة حدود.  منظوريتمثَّل أحد األجزاء األساسيَّة لفهم احملبَّة من 
 يذكر دليل الطالب أمرين ال جيوز أن حنبَّهما. وميكنك إضافة أمور أخرى إىل القائمة.

يف رسالة  إبدأ مبا جاء ،’’حتبِّ اخلطيَّة ال‘‘، 1النقطة الفرعية لدى التحدث عن 
 .17-15: 2يوحنا األوىل 

 ترمجة مسيث فاندايك 17-15: 2يوحنا  1

َلْيَسْت ِفيِه  . ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَملَ فـَ الَ حتُِبُّوا اْلَعاَملَ َوالَ اَألْشَياَء الَِّيت ِيف اْلَعاملَِ
َعاملَِ َشْهَوَة اْجلََسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوتـََعظَُّم َألنَّ ُكلَّ َما ِيف الْ  َحمَبَُّة اآلِب.

. َواْلَعاَملُ َميِْضي َوَشْهَوتُُه، َوَأمَّا الَِّذي  اْلَمِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاملَِ
يَـثْـُبُت ِإَىل األََبدِ   .َيْصَنُع َمِشيَئَة ِهللا فـَ

ال تشري إىل العامل الذي خلقه هللا، ’’  حتبُّوا العاملال‘‘يف اآلية ’’ عامل‘‘أن كلمة أوِضح 
 بل إىل اخلطيَّة املوجودة يف العامل وهي من الشيطان.

بصورة ها يف هذا السياق، من املفيد أن تناقش إبجياز موضوع التجرية. سنتحدَّث عن
  ’’.جديدةحلياة اجملموعة دراسات ‘‘ضمن  ’’التجربة‘‘أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان 

ر هنا أن التجارب هي عادًة عبارة عن دعوة مغرية جدًّا للمشاركة يف أمر  لكن ميكنك أن تفسِّ
ُحيَسب خطيَّة. أحياً� كثرية، ال ندرك  يف احلال أن األمر الذي تتم دعوتنا إىل القيام به هو 

ا حتملنا على ا لقيام أبمر خيالف خطيَّة. لكن عندما نلقي نظرة فاحصة على التجربة، نرى أ�َّ
 .ووصا�ه قوانني هللا
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جاء يف سفر نسعى إىل اعتماد رّد فعل جديد جتاه اخلطيَّة، وهو البغض. جيب أن 
َخمَاَفُة الرَّبِّ بـُْغُض الشَّرِّ. اْلِكْربَِ�َء َوالتـََّعظَُّم َوَطرِيَق الشَّرِّ َوَفَم اَألَكاِذيِب ‘‘، 13: 8األمثال 
 يث وفاندايك)(ترمجة مس’’. أَبـَْغْضتُ 

 ال حتّب املال. -النقطة الفرعية الثانية يتعلَّق ابملالاملوضوع الثاين الذي ّمت تناوله يف 
جيب أن نوضح أن هللا ال يبغض املال. فاملال حبدِّ ذاته ليس خطيَّة،  )10(دليل الطالب، ص. 

. لتناول هذا املوضوعبيني التاليني هي اخلطيَّة. استِعن ابملقطعني الكتا’’ حمبَّة املال‘‘بل 
 فاهلل يريد أن نويل األمهية األوىل لألشياء األبدية وليس األشياء املادية اليت ال تدوم.

 الرتمجة العربية املبسطة 10: 6تيمواثوس  1

. َفِفي َهلَفِة بـَْعِضِهْم َعَلى املَاِل،  َواِع الشَّرِّ َفَمَحبَُّة املَاِل ِهَي َجذُر ُكلِّ أنـْ
ُفِسِهْم َمَصاِئَب َكِثريَةً انَساُقوا   .بَِعيًدا َعِن اإلميَاِن، َوَجَلُبوا َعَلى أنـْ

 الرتمجة العربية املبسطة 21-19: 6مىت 

َال َختْزِنُوا ِألنُفِسُكْم ُكُنوزًا َعَلى األْرِض، َحْيُث يُتِلُفَها الَعَفُن َوالصََّدأُ، »
َلِكِن اخزِنُوا . 20 َتُكْم َوَيْسرُِقوَهاَوَحْيُث ُميِْكُن لِلُُّصوِص أْن يـَْقَتِحُموا بـُُيو 

ِألنُفِسُكْم ُكُنوزًا ِيف السََّماِء، َحْيُث َال يُتِلُفَها َعَفٌن أْو صََّدأٌ، َوَال َيْسَتِطيُع 
ِألنَّ قـَْلَبَك َسَيُكوُن َحْيُث َيُكوُن . 21 اللُُّصوُص أْن َيْدُخُلوا َوَيْسرُِقوَها

  .َكنُزكَ 
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 دقيقة) 20-10(   وع الثاين من دليل الدراسة حتدَّث عن املشر  .8

ب قد أجنزوا املشروع الثاين من الدليل الدراسة،   جيب أن يكون الطالَّ
قبل حضور هذه احلصَّة. استِعن هبذا اجلزء من ’’ 6-5: 13كورنثوس   1‘‘

 احلصَّة لتفعل األمر نفسه الذي فعلته يف احلصَّة األوىل.

احملبَّة. واحرص على  صفة من صفات تهم على كلأطلب من الطالب مشاركة أجوب
ا عليهم كتابة ’’. ال، جوابك غري صحيح‘‘عدم حتوُّل النقاش إىل القول  ، تعريف شخصيوإمنَّ

 وابلتايل ميكن أن يعطي طالبان تعريفني خمتلفني متاًما.

ما نريد تقييمه هنا هو اآليت: إىل أي مدى استغرقوا يف التفكري لتنفيذ هذا املشروع؟ 
م ف  ؟كَّروا مليًّا قبل اإلجابةهل أعطوا أجوبة سطحيَّة أم إ�َّ

اذ ه صفة من صفاتيتمثَّل اجلزء من ب من كل  دف شخصي حول كيفيَّة احملبَّة ابختِّ
ب إىل مشارك تطبيق هذه الصفة ة أجوبتهم. ليس عليك مناقشة يف حياهتم اآلن. أدُع الطالَّ

تني أو ثالثة من هذه احملبَّة الستَّة كلِّها يف املشروع الثاين. بل من األفضل مناقشة اثن صفات
 الستَّة وصًفا سطحيًّا جدًّا. الصفاتملناقشة  التسرُّعبصورة مسهبة ومفصَّلة بدًال من  الصفات

 دقيقة) 20-10(   احملبَّة من وجهة نظر شخص آخر رؤية  .9

ب يفكِّرون يف احملبَّة بصورة غري حمصورة أبنفسهم. ميكن حتقيق  من املهم أن جتعل الطالَّ
أن يظهر هبا احملبَّة لطالب آخر  ب للتحدُّث عن الطرق اليت استطاعذلك عرب دعوة أحد الطالَّ 

يرى هذا العمل كفعل حمبَّة. فالفكرة اليت نريد يف الصف. مث اسأل هذا األخري ما إذا كان 
 ’’هل يرى اآلخر األمور ابلطريقة اليت نراها حنن؟‘‘تسليط الضوء عليها هنا هي اآلتية: 
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 دقائق) 10-5(   تطبيق شخصي  .10

استِعن بنشاط تطبيق شخصي مماثل للنشاط الذي متَّت االستعانة به يف الدرس األوَّل. 
ب . مثَّ اطلب منهم حمبَّتهم هلل يريدون أن يُظهروا هبا إحدى الطرق اليتتدوين  واطلب من الطالَّ
احملبَّة الستَّة الواردة يف املشروع الثاين من دليل الدراسة وأن  من صفات ةاختيار صفة واحد
 24الساعات ال من خالل هذ الصفة يف لشخص ما حمبَّتهم  التعبري عن يتَّخذوا هلم هدف

اعتماد اهلدف الشخصي الذي دوِّنوه يف هذا اجلزء من املشروع الثاين أو تدوين  املقبلة. ميكنهم
 هدف جديد. 

املهم هو أن يسعوا إىل إجناز هذا الفرض قبل موعد احلصَّة املقبلة. إًذا، جيب أن خيتاروا 
املقبلة. فمجرَّد تفكري أفكار  24شخًصا سيتواصلون معه بصورة شخصيَّة خالل الساعات ال

ا جيب أن يتَّخذوا هلم هدفًا يستلزم القيام بعمل ما، بعمل حمبَّة. وميكنهم حمبَّ  ة ال ينفع! وإمنَّ
 اختيار صديق أو فرد من أفراد العائلة أو زميل يف الغرفة أو قائد أو حىتَّ شخص غريب.

 فروض .11

ب الختبار قصري ح .أ يف آخر  8-7: 4ول ما جاء يف رسالة يوحنا األوىل أخضع الطالَّ
 احلصَّة.

 .’’6-5: 13كورنثوس   1‘‘َضع عالمات على املشروع الثاين من دليل الدراسة،  .ب

 تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .12

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟ما هو اجلز   ء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 الدرس الثالث
 ملاذا جيب أن أقبل ذايت

 احلقيقية الكتابيَّة الرئيسيَّة .1

األسباب اليت جيب أن تدفعين إىل قبول ذايت  ،بصفيت مؤمًنا ،جيب علّي أن أعرف جيًِّدا
 كما يقبلين هللا.

 ترمجة مسيث وفاندايك 10: 2ة: أفسس اآلية الرئيسيَّ  .2

ألَنـََّنا َحنُْن َعَمُلُه، َخمُْلوِقَني ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َألْعَماٍل َصاِحلٍَة، َقْد َسَبَق هللاُ َفَأَعدََّها ِلَكْي 
 َنْسُلَك ِفيَها.

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ملشروع الرابع يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. وستتم االستعانة اب
 يف هذا الدرس. ’’نظرة فاحصة على ذايت‘‘الدراسة، من دليل 

 دقيقة) 15-10(   نشاط حتضري للدرس  .4

ب مجعًيا اخلروج من الصف. .أ  يف بداية احلصَّة، أطلب من الطالَّ

 مثَّ ادعهم للدخول الواحد تلو اآلخر، كلٌّ بدوره. .ب

رابع من دليل املشروع الاطلب من كل طالب يدخل بدوره أن يفتح مقرَّره التعليمي على  .ت
 ’’.نظرة فاحصة على ذايت‘‘الدراسة حتت عنوان 

مثَّ اطلب منه قراءة السؤالني األوَّلني وإلقاء نظرة فاحصة على ذاته يف مرآة كبرية موضوعة  .ث
 يف اجلزء األمامي من الصف.
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 أطلب منه اجللوس واإلجابة فورًا على األسئلة املتبقية من املشروع الرابع. .ج

ة فاحصة على ذاته يف املرأة ويرجع إىل مقعده، أدِخل الطالب التايل إىل بعد أن يلقي نظر  .ح
 الصف.

 دقائق) 5(   ’’ قبويل لذايت‘‘مقدِّمة ملوضوع  .5

 . فالقول خالل احلصَّتني املقبلتني ستدرسون موضوع القبول الذايت أِشر إىل أنَّكم
عن احلق الوارد يف الوصية العظمى  هذا تعبري’’. أ� أحب ذايت‘‘ي القول يواز ’’ أ� أقبل ذايت‘‘

ثنا عنها يف احلصَّتني األوليني من هذا الدرس.  الثانية اليت حتدَّ

 ترمجة مسيث وفاندايك 31: 12مرقس 

َواَثنَِيٌة ِمثْـُلَها ِهَي: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنَـْفِسَك. لَْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى َأْعَظَم ِمْن ‘‘
 ».َهاَتْنيِ 

نفسك؟ من الواضح أنَّنا ال نتحدَّث عن حمبَّة أ�نيَّة. ما معىن أن  حتبّ  إًذا، ما معىن أن
 حتّب نفسك ابلطريقة اليت يريدها هللا؟ هذه هي الفكرة اليت سيتمحور حوهلا هذا الدرس.

كصلة وصل للدخول يف املوضوع الذي سيتم   من دليل الدراسة استِعن ابملشروع الرابع
ب عن مدى الصعوبة اليت واجهوها للنظر إىل أنفسهم يف اسأل تناوله يف هذه احلصَّة.  الطالَّ

املرآة واإلجابة على األسئلة الواردة يف املشروع الرابع. قد تساعد أجوبتهم على كشف 
 التحد�ت اليت يواجهو�ا لقبول أنفسهم.

  ’’ما معىن أن أقبل ذايت؟‘‘النقطة أ، حتدَّث عن  .6
 )12-11(دليل الطالب ص.   دقائق)  7-10(

ب، قد تكون هذه املرَّة األوىل  اليت يدرسون فيها عن موضوع ابلنسبة إىل الكثري من الطالَّ
ب لديهم نظرة إجيابية وسليمة جدًّا عن ذواهتم فيما نظرة ’’. قبول الذات‘‘ قد يكون بينهم طالَّ

3 



 دليل املعلِّم 28

وجيدون صعوبة كبرية يف النظر إىل أنفسهم يف  م مدمَّرة وهم ال حيبُّون أنفسهماآلخرين لذواهت
 املرآة.

دليل الطالب، ميكنك البدء هبذا اجلزء عرب مناقشة األسئلة املطروحة يف املقطع األول من 
 ضمن النقطة أ. 11وهو وارد يف الصفحة 

 هل أحب ذايت فعًال؟ لو كنت أملك القدرة على تغيري أي جزء من وجهي أو جسمي، 
أستخدم هذه القدرة؟ يشمل قبويل لذايت أن أتعلم أن أحب نفسي وأن أقنع  فهل ميكن أن

 .ابألمور اليت ال أستطيع تغيريها
 11مقتبس من دليل الطالب، ص. 

نقاط حول  4الذي يتضمَّن  من دليل الطالب 11الصفحة اجلدول الوارد يف �ِقش 
 .7-5يف الفراغات  اخلاصَّةك أفكار  أيًضا إضافةمعىن قبول املرء لذاته. وميكنك 

 ما معىن أن أقبل ذايت؟
 أن أقدِّر قيميت كفرد .1
 أن أحب ذايت كما حيّبين هللا .2
 أن أقدِّر ذايت كما يقدِّرين هللا .3
 أن أكوِّن نظرة واقعيَّة عن ذايت .4

 أِضف أفكارك اخلاصة أد�ه
5. 
6. 
7. 

 من دليل الطالب 11مقتبس من الصفحة 
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�ِقش النواحي الرئيسيَّة األربع املرتبطة بقبويل لذايت  .7
 )12-11(دليل الطالب، ص.   دقائق)  5-10(

عندما نتناول مسألة قبول الذات، فنحن نشري بذلك إىل ما هو أكثر من املظهر 
، ذكر� أربع نواٍح رئيسيَّة تندرج ضمن من دليل الطالب 12-11الصفحتني اجلسدي. يف 

ميكنك أن تدوِّن هذه النواحي األربع على ملصق كبري لكي تتمكَّن من  ’’.لذاتقبول ا‘‘إطار 
ساطة النواحي األربع بدون الرجوع إليها خالل اجلزء املتبقي من الدرس. ميكنك أن تدوِّن بب

 اإلضافيَّة. الصفات

 أربع نواٍح رئيسيَّة مرتبطة بقبويل لذايت

 مظهري اخلارجي. .1

فعلها مثل الغناء، أو العزف على البيانو أو الغيتار أو قدرايت (األمور اليت أجيد  .2
.(  التفوق يف نشاط ر�ضي معنيَّ

أ� أشكر هللا من كل قليب ‘‘والدّي. هل أستطيع أن أقول هلل (وألشخاص آخرين)، .3
مها  ’’. على الوالدين اللذين منحين إ�َّ

أو أي مكان  وسط املدينة، الضواحي، املزرعة، -بيئيت (املكان الذي نشأت فيه) .4
 آخر

 12مقتبس من دليل الطالب ص. 

ر الفرق بني األ  بينما تناقش مور اليت ميكننا تغيريها كل �حية من هذه النواحي األربع، فسِّ
نأخذ الناحية لفاليت ال ميكننا تغيريها. سنركِّز بدايةَّ على األمور اليت ال ميكننا تغيريها.  وتلك

 ةتسرحيو  ميكننا تغيري مظهر� من حيث اختيار� ملالبسنا، ’’. مظهري اخلارجي‘‘األوىل، 
واجلواهر اليت نضعها. وميكن لكل �حية من هذه النواحي أن تكون تعبريًا عن كيفيَّة شعر�، 

 قبولنا لذواتنا.
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ن خلقنا ابلشكل الذي لكن الفكرة الرئيسيَّة اليت نريد إيضاحها هنا هي أن هللا هو م
حنن عليه. فالبعض منا شعره بين أو أمحر أو أملس أو جمعَّد، أو قدماه طويلتان أو قصرياتن أو 

من أنَّ واحد� خيتلف عن اآلخر كبرياتن أو صغرياتن. عندما ننظر يف أرجاء املكان، نرى 
 .متاًما الشكل إال إذا كان لديه توأم مطابق لهحيث 

 ، ’’أقبل ذايت‘‘واحد منَّا مظهرًا خارجيًّا خمتلًفا. وإذا تعلَّمت أن لقد أعطى هللا كل 
الشكل لقد جعلين هللا خمتلًفا عن اجلميع، وأ� أحب ‘‘فهذا يعين أنَّين وصلت إىل مرحلة القول 

ه  يعنيه قبويل لذايت يف ما يتعلَّق مبظهري اخلارجي. ماهذا ’’. الذي منحين إ�َّ

االنتقال من حالة عدم قبولنا للشكل الذي منحنا  عملية لكن سارع إىل اإليضاح أن
ه هللا إىل حالة القول  تدرجيية ميكن أن تكون عمليَّة ’’ أحب الشكل الذي منحين إ�ه هللا‘‘إ�َّ

 وطويلة األمد، وهي مل تكتمل لدى كثريين بيننا.

م إذا  فعًال ابلشكل  ’’قبلوا أنفسهم‘‘يف هذه املرحلة، كّل ما نريد أن يفهموه هو أ�َّ
ه هللا، فسيستطيعون أن يقبلوا   ما جعلهم هللا عليه يف هذه النواحي األربع.الذي منحهم إ�َّ

بينما تناقش كل �حية من هذه النواحي الرئيسيَّة األربع، احرص على عدم الدخول يف 
، مثَّة جمال واضح لنرى أنَّه ’’قدرايت‘‘املتعلقة ب ناحيةالكثري من التفاصيل. وعندما تتناول 

ميكنك مثًال أن تتابع دروًسا يف البيانو وأن تتعلَّم العزف برباعة. ميكننا تطوير مهاراتنا وقدراتنا. 
 بدون مترين، ال ميكن أن حتقِّق هذا اإلجناز.

ها هللا. فيكفي للبعض أن  لكن مثَّة أشخاص ينعمون مبواهب أو قدرات منحهم إ�َّ
ال حنن إبمكان البعض رسم لوحة مجيلة، فيما ومعوا إىل أغنية لكي جيلسوا ويعزفوها مسعيًّا. يست

م ال يستطيع البعض منَّا أن يرمسوا سوى رسم بسيط.  ولن يصبجوا أبًدا رسامني مشهورين أل�َّ
 يتمتَّعون بقدرات مميَّزة.
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 دقائق) 8-6(    ’’نيك فوجيسيك‘‘أعرض شريط فيديو ل .8

على تطبيق يوتيوب يشارك فيها شهادة ’’ نيك فوجيسيك‘‘فيديوهات كثرية لتوجد 
 ، ’’No arms, no legs, no worries‘‘حياته. ننصحك بعرض فيديو حتت عنوان 

د إجيابيَّة نيك  وهو فيديو مدَّته أربع دقائق’’. بدون ذراعني وال ساقني وال مهوم‘‘ما ترمجته  جيسِّ
بك.اليت ميكن أن تكون مصدر إهل  ام لطالَّ

ميكنك أن تعرضه ابللغة اإلنكليزية ألن جمرَّد لغتك، مرتَمجًا إىل  وحىتَّ إذا مل جتد الفيديو
 رؤية هذا الشاب املتمتِّع ابإلجيابية ابلرغم من إعاقته اجلسدية هي رسالة رائعة.

 لذاته.’’ نيك‘‘بعد عرض الفيديو، امنحهم وقًتا ملناقشة ما يظنونه بشأن نظرة 

 ذاته؟’’ نيك‘‘قبل هل ي •

 جلهة مظهره اخلارجي؟كيف يشعر حيال هللا  •

حياتك بعد مشاهدة الفيديو؟  عض الدروس اليت ميكنك تطبيقها يفما هي ب •

  ’’ملاذا جيب أن أقبل ذايت؟‘‘النقطة ب، حتدَّث عن  .9
 )13-12(دليل الطالب، ص.   دقيقة)  10-15(

ملاذا جيب أن أقبل ‘‘�قش األسباب الستَّة املندرجة ضمن النقطة ب حتت عنوان 
من  13-12الصفحتني راجع  للحصول على املزيد من املعلومات حول هذا األمر ’’ذايت؟

. واطلب منهم قراءة ومناقشة كيفية ارتباط هذه اآل�ت ابلنواحي األربع اليت ال دليل الطالب
 ميكننا تغيريها.

تدوين هذه األسباب الستَّة ضمن جدول كبري تعلِّقه على احلائط يف غرفتك لكي  ميكنك
 تتمكَّن من الرجوع إليها خالل اجلزء املتبقي من احلصَّة.

3 



 دليل املعلِّم 32

 ملاذا جيب أن اقبل ذايت؟
 هللا خطَّط بدقَّة للشكل الذي سأبدو عليه .1

 16: 1كولوسي 

 هللا خلقين هلدف خاص وحمدَّد (وظيفة أو خدمة) .2
 9: 12كورنثوس   2

21-20: 9رومية 
 10: 2أفسس 

هللا مل ينتِه بعد من تشكيلي  .3
 6: 1فيلّيب 
 13: 2فيلّيب 

 22: 1كولوسي 

 جلمايل الداخلي (مزا� شخصيَّيت)’’ إطار‘‘مظهري اخلارجي هو جمرَّد  .4
10-7: 12كورنثوس   2 4-3: 3بطرس  1

8-4: 13كورنثوس   1  2: 53إشعياء 

 جبمايل الداخلي ممَّا مبظهري اخلارجي هللا أكثر اهتماًما .5
 7: 16صموئيل  1
5-3: 3بطرس  1

 هللا يساعدين عندما أشعر ابلنقص .6
 (أبنَّين أقل أمهية وقيمة) عندما أقارن نفسي ابآلخرين. أ� أشعر ابلنقض

 4: 6غالطية 
 12: 10كورنثوس   2

13-12مقتبس من دليل الطالب ص. 
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، خصِّص بعض الوقت ملناقشة سبب شعور البعض 6النقطة الفرعية  تناولتعندما 
بك بشأن أسباب شعور البعض بعدم الرضى عن أنفسهم   يفابلنقص. احصل على رأي طالَّ

النواحي األربع اليت ال ميكننا تغيريها يف حياتنا. أحد االستنتاجات  �حية من كلّ ما يتعلَّق ب
ا يف معرض هذا النقاش هو أن الناس يشعرون ابلنقص عندما الرئيسية اليت جيب أن نتوصَّل إليه

 ).12: 10كورنثوس   2، 4: 6يقارنون أنفسهم ابآلخرين (غالطية 

 دقيقة) 10-5(    تطبيق شخصي .10

احرص على أن يتمحور التطبيق الشخصي حول االلتزام بقبول األسباب اليت يعطيها هللا 
 لكي نقبل أنفسنا.

ه هللا.أطلب من كل طالب تقيي .أ  م مدى صعوبة تقبُّله الشكل الذي منحه إ�َّ

ومراجعة ، ’’ملاذا جيب أن أقبل ذايت؟‘‘مثَّ اطلب منهم الرجوع إىل اجلدول حتت عنوان  .ب
واطلب منهم اختيار أقّله واحدة من هذه  من دليل الطالب. 13-12الصفحتني 

 قبول هذا احلق يف حياهتم اليوم.النقاط اليت جيدو�ا األكثر إفادة ابلنسبة إليهم، وااللتزام ب

عهم على اختيار اآلية اليت تتمحور حول هذا احلق. واطلب منهم تدوينها على  .ت شجِّ
بطاقة ووضعها يف مكان ابرز، مثل كتاهبم املقدِّس، أو تعليقها على الربَّاد، أو ابلقرب من 

سريرهم، وقراءهتا مرارًا عدَّة خالل اليوم والتأمُّل فيها. 

حول التحد�ت اليت يواجهو�ا لدى حماولتهم مساعدة أطلب منهم كتابة صالة هلل  .ث
 أنفسهم.
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 فروض .11

، ’’8-7: 13كورنثوس   1‘‘املشروع الثالث من دليل الدراسة، َضع عالمات على  .أ
 ’’.نظرة فاحصة على ذايت‘‘واملشروع الرابع حتت عنوان 

 يف آخر احلصَّة. 4: 6غالطية  رسالة أخِضع الطالب الختبار قصري حول ما جاء يف .ب

 تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة املقبلة .12

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

أّي أجزاء كانت األصعب على الطالب ليفهموها؟ 
ب؟  ما هو اجلزء الذي بدا األكثر إفادًة للطالَّ
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 لرابعالدرس ا
 كيف ميكنين أن أقبل ذايت

 احلقيقة الكتابية الرئيسية .1

 جيب أن أظهر من خالل أعمايل أنَّين أقبل نفسي كما يقبلين هللا.

 (الرتمجة العربية املشرتكة) 4: 6اآلية الرئيسيَّة: غالطية  .2

َعِمَلُه هَو ال ِمبا َعِمَلُه فْلُيحاِسْب ُكّل واحٍد نَفَسُه على َعَمِلِه، فيكوُن َافِتخارُُه ِمبا 
 .َغريُهُ 

ب .3  مادة مرجعيَّة للطالَّ

ابملشروعيتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. وميكن أيًضا االستعانة 
 مع هذا الدرس. ’’الشفاء من الذكر�ت القدمية‘‘السادس من دليل الدراسة حتت عنوان 

 دقائق) 10-5(   نشاط حتضري للدرس  .4

). من دليل الطالب 13-11الصفحات إبدأ النشاط مبراجعة النقطتني أ وب. (راجع 
 أطلب منهم تفسري األجوبة على السؤالني اآلتيني:

 ما معىن أن أقبل ذايت؟ .أ

 ملاذا جيب أن أقبل ذايت؟ .ب

 مدى فهمهم ملا علَّمته يف احلصَّة السابقة.تستطيع أن تتبنيَّ  ،هبذه الطريقة
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 ’’كيف ميكنين أن أقبل ذايت؟‘‘النقطة ت، حتدَّث عن  .5
 )14(دليل الطالب، ص.   دقيقة)  10-20(

 من دليل الطالب. 14الصفحة بكيفية قبويل لذايت، والواردة يف �ِقش اخلطوات املتعلِّقة 
ميكنك تدوينها على ملصق لكي ترجع إليها خالل احلصَّة. 

واحي األربعة املختلفة من حياتنا اليت حتدثنا عنها يف بينما تناقش كّل خطوة، أربطها ابلن
خالل احلصَّة السابقة، وهي مظهري اخلارجي، وقدرايت، ووالداي، وبيئيت. أوِضح أن قبول  

أن هللا يعرف األفضل يل وأنَّه مل يرتكب أي  فأ� أختار أن أصدِّقاملرء لذاته يتعلَّق خبياراته. 
 أمتتَّع هبا.خطأ عندما خلقين ابلصفات اليت 

ب إىل مشاركة بعض أفكارهم استناًدا  بينما تناقش هذه النقاط، ميكنك أن تدعو الطالَّ
. ’’نظرة فاحصة على ذايت‘‘املشروع الرابع من دليل الدراسة حتت عنوان إىل ما جاء يف 

أن يفهموا أن مسألة قبول الذات ختتلف بني إنسان  على حاول أن تساعد الطّالب
ا على وضعه احلايل. فرمبا لدى البعض ماِض مدمَّر وتبدو هذه املسألة مثل جبل وآخر اعتمادً 

عاٍل يصعب عليهم االرتفاع فوقه، فيما جنح آخرون يف التغلُّب على معظم املشاكل املتعلِّقة 
 هبذا املوضوع.

ب على حتديد املقاطع ع الطالَّ  بينما تناقش كل خطوة من هذه اخلطوات الثالث، شجِّ
اليت تساعدهم على أن واليت تلمس قلوهبم. وتتمثَّل إحدى الطرق الرئيسيَّة  يَّة املرتبطة هباالكتاب

يقبلوا ذواهتم برؤية أنفسهم على ضوء حّق هللا، أي آ�ت الكتاب املقدَّس. ما هي اآل�ت 
 الكتابية اليت تساعدين؟

ألّن سلوكيَّاته  جيب أن تساعد كّل طالب على أن يدرك أنَّك تقبله حبًّا بشخصه وليس
 ترضي توّقعاتك.

تنمية صفات  -لثالثة املتعلقة بقبول الذاتخصِّص اجلزء األكرب من وقتك للخطوة ا
ومبقاطع كتابيَّة أخرى  8-4: 13داخليَّة إجيابيَّة. استِعن مبا جاء يف رسالة كورنثوس األوىل 

 كأساس تبين عليه نقاشك.
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  ’’بل ذايت؟ملاذا ال أق‘‘النقطة ث، حتدَّث عن  .6
 )15-14(دليل الطالب، ص.   دقيقة)  10-12(

وركِّز بشكل خاص على مشكلة ’’. أن أقبل ذايت‘‘�ِقش األمور اليت تصعِّب علّي 
ب أفكارًا أخرى غري تلك املدرجة ضمن قائمة . ’’مقارنة نفسي ابآلخرين‘‘ قد يطرح الطالَّ

ب أسباهبم، أحرص على عدم حتوُّل النقاش إىل فرتة وعظ  دليل الطالب. وبينما يشارك الطالَّ
 لألشخاص الذين يعانون هذه املشاكل.

 ’’ما هي فوائد قبويل لذايت؟‘‘النقطة ج، حتدَّث عن  .7
 )15(دليل الطالب، ص.   دقائق)  5-10(

ب إىل قراءة النقاط  خصِّص وقًتا ملناقشة فوائد قبويل لذايت ونتائجه. قبل أن تدعو الطالَّ
دليل الطالب، أطلب منهم تقدمي أجوبة على هذا السؤال. فقد تكون لديهم الواردة ضمن 

 أفكار ممتازة غري مدرجة ضمن دليل الطالب.

إحدى النتائج تتمثَّل بقبول اآلخرين كما هم. ميكنك أيًضا دارسة هذه شدِّد على كون 
فأ� أظهر بذلك املسألة عرب إلقاء نظرة فاحصة على الواقع: إذا كنت أنتقد اآلخرين دائًما، 

أنَّين ال أقبلهم كما صنعهم هللا، وقد تكون هذه داللة على عدم قبويل لذايت. وعندما ال أقبل 
ر اآلخرين. وقد تكون هذه حماولة إلنزاهلم إىل  ذايت، يصبح من السهل جدًّا علّي أن أدمِّ

 مستواي.

هبا هللا  خلق لكن إذا قبلت نفسي كما صنعين هللا ، أستطيع أن أفرح ابلطريقة اليت
 اآلخرين حىتَّ إذا كانت قدراهتم تتفوَّق على قدرايت.

4 
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 )للصالة منفصلة دقيقة، أو حصَّة 15-10(   شخصي تطبيق  .8

، كأساس لفرتة التطبيق الشخصي اخلاصَّة حبصَّة 4: 6استِعن ابآلية الرئيسية، غالطية  .أ
 اليوم.

الشفاء من الذكر�ت ‘‘حتت عنوان  ابملشروع السادس من دليل الدراسةميكن االستعانة  .ب
كنشاط تطبيق شخصي لدرس اليوم. هذا املشروع هو شأن خاص لكّل ’  ’القدمية

الذهاب إىل الكنيسة أو إىل غرفة خمصَّصة  الطالب طالب. لذا، ميكنك أن تطلب من
ب حنو  للصالة لتطبيق هذا النشاط. فاهلدف الرئيسي من هذا املشروع هو توجيه الطالَّ

 هللا القادر على مساعدهتم على الشفاء من جروح املاضي.

ب أنَّ كلَّ واحد منهم سيصلّ  ر للطالَّ وحده لألمور املختلفة املدرجة ضمن هذا ي فسِّ
ر إبجياز كيفية االستعانة ابلصالة مبيًِّنا أنَّه ليس من الضروري التقيُّد مبضمون و . املشروع فسِّ
ا تعطيهم الصالة النموذج فكرة حول كيفيَّة الصالة هلذه األمور بصورة حرفيَّة الصالة . وإمنَّ

 حول كيفية القيام هبذا األمر.بطريقة جمدية. خصِّص وقًتا إلعطاء مثل واحد أو اثنني 

درجة ضمن القائمة واليت ال تنطبق على ماضيهم. وميكنهم ناألمور امللب منهم جتاهل أط
إضافة أمور أخرى غري مدرجة ضمن هذا املشروع. ولن يتم وضع عالمة على هذا النشاط ألنّه 

ب نساء، ميكنك أن تطلب  منهن أن يضفن شأن خاص بينهم وبني الرب. وإذا كان بني الطالَّ
من املرجح أن يكون بعض فمع ارتفاع نسبة اإلجهاض اليوم، ’’. طفل انفقد‘‘إىل القائمة 

 النساء قد مررن يف هذا االختبار يف املاضي.

شدِّد يف بداية املشروع على ضرورة عدم وقوعهن يف الشعور ابلشفقة على الذات. 
ا جيب عليهم إجنازه عل ى أساس فهذا املشروع ال يهدف إىل تذكريهم مبدى سوء ماضيهم، وإمنَّ

مع التمتُّع بعنصر رجاء واضح. وسيشفيهم هللا من جروحهم إذا جلأوا النظر بصدق إىل حياهتم 
 إليه طالبني املساعدة.

أن هذا املشروع لن حيّل مشاكل املاضي كلَّها. فنحن ال نريد أن نعطي  من البديهي
ا سلَّموا هذه انطباًعا أبن صالة بسيطة واحدة كفيلة بشفائهم من جروح املاضي. لكن إذ
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األمور هلل، فهو سيساعدهم حتًما. لذا جيب أن نعربِّ عن ثقتنا أبن هللا سيستخدم هذا املشروع 
 ملساعدهتم على تنمية مواقف ومشاعر جديدة حيال بعض جروح املاضي.

ب على التحدُّث معك بعد احلصَّة إذا كانوا يرغبون ع الطالَّ الدخول يف تفاصيل  يف شجِّ
اليت متَّ التطرُّق إليها يف هذا املشروع. ميكنك ختصيص فرتة متتد ما  بعض املواضيع

 دقيقة هلذا املشروع.  45-30بني 

 فروض .9

 ،’’كيفيَّة إظهار احملبَّة أغايب‘‘املشروع اخلامس من دليل الدراسة، ضع عالمات على 
 يف آخر احلصَّة.

 املقبلة تقييمايت وأفكاري بشأن تعليم هذا الدرس يف املرَّة .10

 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

4 
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 الدرس اخلامس
 امتحان

 مقدِّمة .1

 أعِط مقدِّمة عن الدرس التايل الذي ستعلِّمه.

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

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

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

ب االمتحان املتعلِّق ابلدرس احلايل. .2  سلِّم الطالَّ

وإذا مل تفعل ذلك بعد، أرِجع إليهم كافة االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها  .3
 عالمات.
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 دليل الطالب
 ليس دليل الطالب مدرًجا ضمن هذه الوثيقة، لكنَّه متوافر كوثيقة منفصلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 شهادة يف الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من دليل املعلِّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 

 والشهادة.
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 2022-11  اتريخ آخر تنقيح

 احملبة وقبول الذات  اإلسم 
 امتحان، الطبعة اخلامسة  التاريخ
 الصف _____  الصفّ 

 نقاط لكّل سؤال) 2(’’ خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 إذا كان اجلواب صحيًحا.     X    تعليمات: َضع عالمة

 إذا كان اجلواب خطأ.     O    َضع عالمة           

 حيّب املؤمنني فحسب. ال هللا ___ .1

 هللا ال يؤدِّب (يعاقب) املؤمنني أبًدا. ___ .2

 تدعوك وصا� هللا إىل حمبَّة جارك وعدوِّك. ___ .3

 ، فلن تتمكَّن من حمبَّة اآلخرين مبحبَّة هللا.هاأو حتبّ  نفسك إذا مل تقبل ___ .4

 هللا خطَّط للمظهر الذي جيب أن يبدو عليه كّل إنسان. ___ .5

 .جيب أن حتبَّههللا هو أهم شخص  ___ .6

 جيب على اإلنسان أن يشكر هللا على والده ووالدته. ___ .7

 أعظم وصيتني يف الكتاب املقدَّس تتحدَّاثن عن اجلنس (العالقة اجلنسية). ___ .8

 نقرأ أن احملبَّة ليست مهمَّة. 4: 13يف رسالة كورنثوس األوىل  ___ .9

 ها هللا.حتب الصفات اليت منحك إ�َّ  إذا قبلت نفسك، فهذا يعين أن __ .10

 يريد هللا أن تقارن نفسك ابآلخرين لكي ترى ما إذا كنت أفضل منهم. __ .11

 هللا يبغض األشخاص الذين يبغضونه. __ .12

 يقول هللا إن املظهر اخلارجي أهم من اجلمال الداخلي. __ .13

إذا أردت أن تقبل نفسك وأن تكوِّن نظرة إجيابيَّة عن ذاتك، جيب أن تشكر هللا على  __ .14
مها.  الوالدين اللذين منحك إ�َّ



 امتحان، الطبعة اخلامسة 2

 (تكملة)  ’’خطأ‘‘أو ’’ صح‘‘أِجب على األسئلة اآلتية ب

 .ك لذاتك يعين أن حتّب ذاتكقبول __ .15

 يريد هللا أن تقبل األمور اليت ال ميكنك تغيريها يف حياتك. __ .16

�ها هللا عندما ال يقبل اإلنسان نفسه، فهو يقول بذلك إنّه ال حيّب الصفات اليت منحه إ __ .17
 عندما خلقه.

 إلميان أهم من إظهار احملبَّة لشخص آخرالتمّتع اب __ .18

 نقاط لكّل سؤال) 2( أسئلة متعدِّدة اخليارات

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

 األهم؟ أيٌّ من هذه األمور الثالثة هو ___ .1
 التمتُّع ابإلميان أ. 

 طاعة هللا ب. 
 إظهار احملبَّة ت. 

 يقول الكتاب املقدَّس إنَّه ال جيدر بنا أن حنب ___ .2
 اخلطاة أ. 

 املال ب. 
 األشخاص الذين يكرهون املؤمنني ت. 

 أن يقبل ذاته؟على اإلنسان  أيٌّ من هذه األمور جيعل من األصعب ___ .3
 مقارنة نفسه ابآلخرين أ. 

 طالق والديه ب. 
 يف حّي فقري الرتعرع ت. 



 3 الذاتاحملبة وقبول 

 أسئلة ذات أجوبة قصرية
 نقاط لكل نتيجة) 3نقاط،  9ذاتك (لأذكر ثالثة نتائج لقبولك  .1

1.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

 ة)نقاط لكّل خطو  3نقاط،  9ث خطوات (ك؟ أذكر ثالكنك أن تقبل ذاتكيف مي .2
1.  _______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  
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 أذكر صفات احملبَّة الثمانية (الكلمات املستعملة لوصف احملبة)  .3
 نقطة، نقطتان لكل صفة) 16( 8-4: 13الواردة يف رسالة كورنثوس األوىل 

1.  ________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________  
4.  ________________________________________________________  
5.  ________________________________________________________  
6.  ________________________________________________________  
7.  ________________________________________________________  
8.  ________________________________________________________  

 نقطة) 14دوِّن اآل�ت املختارة للحفظ أد�ه ( .4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 القيام هبا إلظهار احملبَّة.يعدِّد األمور اليت ميكننا  38-27: 6إجنيل لوقا  .5
 نقاط، نقطتان لكل أمر) 10( 38-27: 6أذكر مخسة أمور واردة يف إجنيل لوقا 

1.  ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

4.  ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

5.  ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  



 2022-11  اتريخ آخر تنقيح

 احملبة وقبول الذات
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 1الصفحة 
 نقاط لكّل سؤال) 2(صّح أو خطأ 

1. O خطأ 

2. O خطأ 

3. X ضح 

4. X صح 

5. X صح 

6. X صح 

7. X صح 

8. O خطأ 

9. O خطأ 

10. X صح 

11. X صح 

12. O خطأ 

13. O خطأ 

14. X صح 

 2الصفحة 
 )تكملةصّح أو خطأ (

15. X صح 
16. X صح 
17. X صح 

 
18. O خطأ 

  أسئلة متعدِّدة اخليارات
 نقاط لكّل سؤال) 2(
 ب .1

 ب .2

 أ .3
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 احملبة وقبول الذات
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 

 3الصفحة 

 أسئلة ذات أجوبة قصرية

 نقاط لكّل جواب) 3نقاط ( 9  أجوبة حمتملة: .1
 أجوبة فقط 3جيب على الطالب تقدمي 

 سأمتتع حبرية جديدة ألحب اآلخرين •
 سأرضى مبظهري •
 علي أن أقبل اآلخرينسيصبح من األسهل  •
 سأقدر أن أحب هللا بشكل أفضل •

 
 نقاط لكل جواب) 3نقاط ( 9 .2

 ألقي نظرة فاحصة على نفسي (ألرى كيف صنعين هللا) .1
 أشكر هللا على ما صنعين عليه .2
 أعمل على تنمية صفات داخليَّة إجيابيَّة .3

  



 2022-11  اتريخ آخر تنقيح

 احملبة وقبول الذات
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 4الصفحة 
*األجوبة احملتملة مقتبسة من الرتمجة العربية املشرتكة للكتاب  -نقطة، نقطتان لكّل جواب 16  .3

 املقدس (ميكن للطالب االستعان برتمجات أخرى)
 أجوبة فقط 8جيب على الطالب تقدمي 

 احملبَّة تتأىنّ  . 1
 احملبة ترفق . 2
 احملبة ال حتسد . 3
 احملبَّة ال تتفاخر . 4
 احملبَّة ال تنتفخ . 5
 احملبة ال تسيء التصرف . 6
 احملبة ال تطلب منفعتها . 7
 احملبة ال حتتد . 8
 

 احملبة ال تظن السوء . 9
 احملبة ال تفرح ابلظلم .10
 احملبة تفرح ابحلق .11
 احملبة تصفح عن كل شيء .12
 احملبة تصدق كل شيء .13
 احملبة ترجو كل شيء .14
 على كل شيء احملبَّة تصرب .15
 احملبة ال تزول أبًدا .16

 

 
 نقاط لكل آية) 7نقطة ( 14اآل�ت املخصَّصة للحفظ:  .4

 8-7: 4يوحنا  1
 4: 6غالطية 

  



 2022-11  اتريخ آخر تنقيح

 احملبة وقبول الذات
 امتحان الطبعة اخلامسة
 دليل أجوبة االمتحان

 نقاط، نقطتان لكل جواب) 10أجوبة فقط ( 5جيب على الطالب تقدمي  .5
الرتمجة العربية املشرتكة للكتاب املقدس ملا جاء يف إجنيل األجوبة املقرتحة املدونة أد�ه مقتبسة من 

ا ميكنهم كتابتها أبسلوهبم 38-27: 6لوقا  ب أن يقتبسوا اآل�ت حرفيًّا. وإمنَّ . ليس على الطالَّ
 مبا ميكِّنك من ربطها ابلعدد الذي تشري إليه. اخلاص

 أعداءَُكمأِحّبوا  27عدد  .1
 أحِسنوا إىل ُمبِغضيُكم 27عدد  .2
 وابرِكوا الِعنيُكم 28عدد  .3
سيئَني إلَيُكم 28عدد  .4

ُ
 وَصّلوا ألجِل امل

 َمْن َضرَبَك على َخّدَك، فَحّوْل َلُه اآلخرَ  29عدد  .5
 وَمْن أَخَذ رِداَءَك، فال َمتَْنْع َعنُه َثوَبكَ  29عدد  .6
 وَمْن طَلَب ِمنَك َشيًئا فأعِطهِ  30عدد  .7
 وَمْن أَخَذ ما هَو لَك فال ُتطالِْبُه بِه 30عدد  .8
 (القاعدة الذهبية) وعاِملوا الّناَس ِمثَلما تُريدوَن أْن يُعاِملوُكم 31عدد  .9

 أِحّبوا أعداءَُكم 35عدد  .10
 أحِسنوا وأقِرضوا َغَري راِجَني شيًئا 35عدد  .11
 كونوا ُرمحاَء كما أّن َهللا أابُكم رحيمٌ  36عدد  .12
 َتدينواال  37عدد  .13
 ال َحتُكموا على أحدٍ  37عدد  .14
 َ◌غِفروا 38عدد  .15



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 

____________________________ 

احملبة وقبول الذات 

احملبة وقبول الذات 




	Blank Page
	Blank Page



