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المقدمة
أبناَءنا وبناتنا األعزّاء، تالميَذ الصف الثاين االبتدايئ،

ــة املســيحيّة« الّــذي يشــتمُل عــى الكثــرِ مــن املوضوعــاِت التــي يتجــى فيهــا  نقــّدُم لكــم كتــاَب التلميــذ ملــاّدِة »الرتبيــة الدينيّ

موطــُن اهتامِمكــم وتســاؤالتكم.

وقــد تــّم تأليــُف هــذا الكتــاِب، متاشــياً مــع سياســِة وزارِة الرتبيــِة - املركــز الوطنــي لتطويــِر املناهــِج الرتبويــِة يف تطويــِر العمليّــِة 

ــاِء  ــوزارِة يف بن ــاً لرســالِة ال ــِم األســايّس، وتحقيق ــِة التعلي ــا مناهــُج مرحل ــٍة خاصــٍة، ومنه ــٍة، واملناهــج بصف ــٍة عاّم ــِة بصف التعليميّ

ــِة املعــارصِة. املناهــج وتطويرِهــا يف ضــوِء اإلتجاهــاِت الرتبويّ

ِة التَّاليِة: ويسعى هذا الكتاُب إىل تحقيِق األهداِف العامَّ

إكســاُب معــارَف متنوعــٍة تغطــي جوانــب روحيّــة، تشــبُع احتياجــاِت تالميــذ الحلقــة األوىل مــن التعليــم األســايس وخصائصهــم  •

حيحــة، مــع تضمــِن بعــِض القضايــا املعــارصِة بشــكٍل  ــُن هــذِه املعــارُف بعــَض املفاهيــِم واألُســس الدينيّــِة الصَّ العمريـّـة، وتتضمَّ

. صحيٍح

ــُة والّشــكُر  • إكســاُب وتنميــُة بعــِض القيــِم والفضائــِل املســيحيِّة التــي نحتــاج إىل تأصيلِهــا يف أبنائنــا منــُذ الّصغــِر، منهــا املحبَّ

وااللتــزاُم والصداقــُة.

ــّذاِت، إضافــًة إىل تنميــِة مهــاراِت التفكــرِ  • ــِة، مثــل: التّواصــل مــع اآلخريــن والتَّعبــرِ عــن ال إكســاُب بعــِض املهــاراِت الحياتيّ

ــِة املســتدامِة. بأنواعــِه وتحقيــق التّنمي

إكساُب اتجاهاٍت إيجابيٍّة مثل: تقديِر األرسة وُحبِّها، وقبوِل اآلخِر واالنتامِء للوطن. •

فهــذا الكتــاُب يُواكــُب متطلَّبــاِت العــِر وتحّدياتـِـِه، وكــام يُرَكّــُز عــى التّعلُّــم الّنشــِط، واشــتمَل كُلُّ درٍس مــن دروِس الكتــاِب عــى 

ــن بعــَض املفاهيــِم والقيــِم والفضائــِل الّروحيّــِة واإلنســانيّة، التــي  مجموعــٍة مــن األهــداِف املعرفيّــِة واملهاريـّـِة والوجدانيّــِة، ويتضمَّ

تســاعُد يف إعــداِد التلميــِذ للتّعامــِل مــع املجتمــعِ والتّكيــِف َمَعــُه.

كــام يشــمُل كتــاُب التلميــذ هــذا العديــَد مــن األنشــطِة التّعليميّــِة والتّقومييّــِة املتنوعــِة، إضافــًة إىل بعــِض التّدريبــاِت الّتــي تنّمــي 

مهــارات التفكــر وتُراعــي الفــروَق الفرديـّـَة بــَن التالميــِذ.

جــاَء الكتــاُب يف أربــعِ وحــداٍت درســيٍّة، فالوحدتــان األوىل والثانيــة متثــالن محتــوى الفصــِل الــّدرايس األّول، أمــا الوحدتــان الثالثــة 

والرّابعــة فتمثــالن محتــوى الفصــِل الــّدرايس الثــاين. وتنتهــي كلُّ وحــدٍة درســيٍّة بتدريبــاٍت تقومييّــٍة شــاملٍة لجميــع دروِس الوحــدِة، 

جــاءت هــذِه التدريبــاُت متدرجــًة ومتنوعــًة راعينــا فيهــا اســتخداَم مهــاراِت التفكــرِ والتطبيــِق العمــّي ملــا تــمَّ تعلُُّمــُه يف دروِس 

الوحــدِة، معتمديــَن بشــكٍل أســايّس عــى األســئلة املوضوعيّــة عــى أن تتــمَّ اإلجابــُة عــن هــذِه التدريبــات يف الصــّف بالتعــاوِن مــع 

املعلـّـِم وإرشافــِه. تحتــوي كلُّ وحــدٍة درســيٍّة عــى مــروِع عمــِل الوحــدِة الــذي يتــمُّ تنفيــُذه بالتعاوِن بــَن معلـّـِم الّصــّف والتّلميِذ 

بهــدِف تكويــِن قاعــدٍة معرفيّــٍة أوســَع عنــد التلميــِذ وإكســابه مهــاراٍت شــخصية واجتامعيــة وحياتيــة. بحيــُث يتــمُّ تطبيــُق هــذِه 

ــم باملامرســِة واكتشــاِف قــدراِت  ــِق التعلّ ــَك يف ســبيِل تحقي ــة، وكلُّ ذل ــة وجامعيّ ــُه بطــرق فرديّ املشــاريع داخــَل الصــّف وخارَج

التالميــِذ وميولهــم ومســاعدتهم عــى تنميتهــا. وراجــَن مــن أوليــاِء األمــوِر أن يكونــوا عونــاً لنــا مــن خــالِل متابعتهــم املســتمرّة 

لســلوِك أبنائهــم، وأن يكونــوا قــدوًة لهــم لتطبيــِق كُّل مــا يتعلـّـُق بحقائــِق الديــِن والقيــِم األخالقيّــِة، فتصبــُح تلــَك املعرفــُة ســلوكاً 

عمليّــاً يف حياتهــم.

متمننَي للجميع التفوُّق، والّنجاح الّدائم واملستمرَّ

»والنمو الرُّوحي املطلوب«

املَؤلّفون  
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َماَواِت«. يقوُل يَُسوُع: »َدُعوا األَولََد يَأتُوَن إِلَيَّ ول تَمَنُعوُهْم ألَنَّ لِمثِْل هؤَُلِء َملَُكوَت السَّ

 )متى 19: 14(

الوحدة األولى
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اهلل يحبنا



الله أحبَّنا فخلَق لنا كلَّ ما نحتاُج إليه، وأوصانا أن نعتني بمخلوقاته.
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اهلل أحبنا فمّيزنا1



وحّية: خلقني اللُه على صورته ومثاله وميزني بالعقِل ادتي الرُّ زوَّ
)تكوين ١ : ٢٧(   

 أعّبُر شفويًا: 

من الذي خلَق الكوَن؟. 1

في كم يوماً خلقه؟. 2

أُعّدد بعَض مخلوقاِت الله؟. 3

كيف أظهَر اللُه محبَّتُه لإلنسان؟ . 4

كيف تُظِهُر محبَّتك لمخلوقاِت الله؟. 5

حيح في الجدول اآلتي:  نشاط 1: أضُع كلَّ مخلوٍق في تصنيفه الصَّ

خس

عصفور

فتاة

قمر

شمس

ورد

بحر

فتى

أسد

قطّة

شجرة

حمام

ماءطيوركواكبإنسانحيواننبات
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 نشاط 2: أَضُع إشارَة صح )✓( في مربّع الّصورة التي تدلُّ على أنّني أعمُل بمشيئة الله 
وأعتني بمخلوقاته، وإشارة خطأ )✗( في مربع الصورة التي تدلُّ على أنّني أُهمُل مخلوقاته وال 

أعتني بها.
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 نشاط 3: أَكتُب نعم أو ال أماَم العباراِت اآلتية:

خلَق اللُه لنا عالماً مليئاً بالفوضى . 1

ميّزني الله عن باقي المخلوقاِت ألعتني بها . 2

ميّزني الله بالعقِل واإلرادةِ . 3

صنَع اللُه أشياء كثيرًة ومفيدةً . 4

 نشاط 4: أُلّوُن العوامَل التي تؤدي إلى تلّوِث البيئِة:
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َخَلَق هللاُ اإلِْنَساَن َذَكًرا َوأُْنَثى َوَباَرَكُهُم َوَقاَل َلُهْم: أَْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمألُوا 
اأَلْرَض.  )تكوين 1: 27- 28(
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خلقنا اهلل في أسرة 2



وحّية: أُسرتي تعتني بي وبإخوتي. فيها أتعلُّم المحبََّة. ادتي الرُّ     زوَّ

 أعّبُر شفويًا:

َمِن الذي خلَق اإلنساَن؟. 1

مع من تعيُش؟. 2

عّدد أجناَس األَشخاِص التي خلقها اللُه؟. 3

ما دوُر والَدتِك في حياتِك؟. 4

ما دوُر والِدك في حياتك ؟. 5

 نشاط 1: أَكتُب العدد الّصحيَح من كّل جنٍس في أسرتي.

ذكرأنثى

 نشاط 2: أُجيُب عن األسئلة اآلتية:

أوَّل ذكٍر خلَقُه اللُه. 1

أوَّل أُنثى خلَقَها اللُه. 2
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 نشاط 3: ألّوُن المربََّع الّصحيَح لإلجابة عن األسئلِة اآلتية:

يكوُن للذَّكر واألُنثى دوٌر متكامٌل في الحياة من أجل:. 1

 بناِء الوطِن. تناوِل الطعاِم فقْط تكويِن األُسرِة

األُسرة هي:. 2

 مجموعُة أشخاٍص مرتبطون بعضهم ببعض

 هي مجموعة أشخاص من أماكَن مختلفٍة

 نشاط 4: أَكتُب كلمة ذكر أو أنثى في المكان المناسب من الّصور اآلتية:
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 نشاط 5: أُلّوُن صورة األسرة. وأُسّمي أفراَد أسرتي.

أفراُد أسرتي هم:

، أّمي:  أبي: 

أخواتي: 

إخوتي: 

أُسرتي هي مجموعة أشخاص  بعضهم 
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أَتعرَُّف عىل يسوَع من 

يرشُد  اللُه يف الكتاِب  خالل الكتاِب املقّدِس 

املقدِس 

يا رب َحِفظُْت كََلَمَك ِفي قَلِْبي

16

اهلل ُيرشدنا 3



وحّية: سّدْد خطواتي حسب قولك يا اللُه فل يتسلَّط عليَّ أيُّ شٍر. ادتي الرُّ     زوَّ

 أعّبُر شفويًا:

من يخاطبُنا في الكتاِب المقّدِس؟. 1

ماذا نُسّمي الكتاَب الّذي يخبرُنا عن الرَّّب يسوَع؟. 2

 لنستمْع معًا: االستماع إلى معجزِة يسوَع بتكثيِر الخبِز والسمِك.

 نشاط 1: بعدما استمْعنا إلى هذه المعجزِة، هيّا نجيُب معاً عن األسئلة اآلتية:

من الّذي قاَم بهذه المعجزة؟ . 1

هل يسوُع قادٌر على كّل شيٍء؟ . 2

هل نستطيُع نحن أن نفعَل ما فعَل يسوُع؟ . 3

هل الرّبَّ يسوُع يساعُدنا ويهتمُّ بنا؟ . 4

 نشاط 2: أُلّوُن العدَد الّصحيَح من الّسمِك والخبِز قبَل أن يباركها يسوع:
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علّمني يسوع: 

أحبّوا بعضُكم بعضاً 

علّمني يسوع: 

أكرْم أباَك وأّمك 

 نشاط 3: أُلّوُن المربَّع الّصحيَح لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

أُصغي لكلِم اللِه وأُنّميه في العمل. . 1

ُس هو قصُص أبطاِل التّاريِخ. . 2 اإلنجيُل المقدَّ

أتعرَُّف على يسوَع من خلِل اإلنجيل المقدس. . 3

ُس إلى عالِم الّرياضة. . 4 يقودني اإلنجيُل المقدَّ

ُس إلى الحياِة مع يسوَع. . 5 يُرشُدني اإلنجيُل المقدَّ
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 نشاط 4: أَرسُم اإلنجيَل المقّدَس ثُمَّ أجيُب عن السؤال اآلتي:

 ماذا نسّمي الكتاَب الذي يخبرُنا عن الرَّّب يسوَع؟  
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 السلم عليِك يا مريم

يا ممتلئة نعمة

 ما عسى هذه التحية

أنا أمٌة للرّّب

20

الم المالئكيُّ السَّ 4



لُم عليِك يا مريُم يا ممتلئة نعمة، الرُّب معِك وحّية: السَّ ادتي الرُّ  زوَّ
 مباركٌة أنِت في الّنساِء. )لوقا ١ : ٢٨(

 لنستمْع معًا: تسرد المعلّمة النّص الدينّي المتعلّق ببشارة العذراء مريم
)لوقا ١ : ٢٨ -٣٠(.

 أعّبُر شفويًا:

من هي العذراُء الّتي أُرِسَل إليها الملُك؟. 1

من أرَْسَل الملَك إلى العذراِء؟. 2

لماذا أرسَل اللُه الملَك إلى العذراِء؟. 3

بماذا شعرَْت مريُم عندما أخبرها الملُك البُشرى؟. 4

 نشاط 1: أختاُر اإلجابة الّصحيحة:

أمُّ من تكون الّسيدُة مريم العذراء؟. 1

 أمُّ يسوع أمُّ بطرس أمُّ يوحنا

يدة مريم العذراء؟. 2 لماذا نُكرُّم السَّ

 ألنّها والدُة بولَس ألنّها والدُة نقوال ألنّها والدُة اإلله

يدُة مريم العذراُء بقولها: »أنا أمٌة للرّّب«؟. 3 ماذا تُعلّمني السَّ

 االبتعاد عن الرّب طاعة الرّب عصيان كلمة الرّب
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لم الملئكي:  نشاط 2: أُرقُّم العباراِت اآلتيَة حسب ورودها في السَّ

لُم عليِك الرَّبُّ معك يا مريُم  السَّ

 نشاط 3: أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗( أمام العبارات اآلتية:

يدُة مريُم العذراُء بشارَة الملِك. . 1 رفضِت السَّ

يدَة مريَم العذراَء هو جبرائيل. . 2 َر السَّ الملُك الّذي بشَّ

ِس. . 3 أتعرَُّف على يسوَع من خلِل اإلنجيل المقدَّ

أُطيُع والدّي كما أطاعِت العذراُء اللَه. . 4

أرسَل اللُه يسوَع المسيَح إلينا ليخلَّصنا من الخطيئِة. . 5

يدُة مريُم العذراُء باألحمِر والّتي قالها الملُك جبرائيُل   نشاط 4: أُلّوُن العباراِت الّتي قالتْها السَّ

باألصفِر:
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 نشاط 5: أَرسُم الملَك الّذي بّشر الّسيدَة مريَم العذراَء ثمَّ أجيُب عن األسئلِة اآلتية:

 ماذا نسّمي الحدث: عندما جاَء الملُك وأخبَر الّسيدَة مريَم العذراَء بأنَّها ستلُد يسوَع؟. 1

 ماذا تعني كلمُة البشارِة؟. 2

 اذكْر خبراً سمعته أدخَل الفرح لقلبك؟. 3
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كِر.. 1  أماَم الذَّ  أماَم األنثى وباللون األزرق  أُلّوُن القلب باللون األحمر 

  أنا    أمي

  أختي    أخي

  جدي    أبي

أُجرُّد األحرَف الملّونَة ثّم أركّبُها ألحصَل على اسم.. 2

أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:. 3

والدُة من تكوُن الّسيدُة مريُم العذراُء؟ . ١

من بّشرَها بأنّها ستلُد يسوَع المسيَح؟ . ٢

من أرسَل الملَك إليها؟ . ٣

ماذا أجابَِت الّسيدُة مريُم العذراُء الملَك؟ . 4

 ماذا علمتْني الّسيدُة مريُم العذراُء عندما قالت للملِك »أنا أمٌة للرّّب«؟. 5
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النشاط التقويمي للوحدة األولى



أَرسُم ثلثَة مخلوقاٍت من مخلوقاِت اللِه تختلُف في تصنيِفها وأسميها، وأشرُح كيف أعتني بها:. 4

مَك والخبَز بعددهما الّصحيح قبل أن يُكثِّرَهما يسوع.. 5 ألّوُن السَّ
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أَختاُر اإلجابَة الّصحيحَة:. 6

ماذا نسّمي هذه المعجزَة؟. ١

 جوع الجموع تكثير الخبز والّسمك

كم سلًّة بقِيْت عند الجموع؟. ٢

 تسَع عشرَة سلًّة اثنتا عشرة سلًّة

لماذا صنَع يسوُع هذه المعجزَة؟. ٣

 ألنّه يَكرَُهنا ألنّه يُحبُّنا

من أنا؟. 7

خلقني اللُه وأعطاني نعمَة الوالدِة، فمن أنا؟ . ١

أَتكوُن من عّدة أشخاص ذكوٍر وإناٍث كبار وصغار، فمن أنا؟ . ٢

أنا كتاب ويخاطبَُك اللُه من خللي، فمن أنا؟ . ٣

ُسّميُت ثمرَة بطِن مريَم العذراِء، فمن أنا؟ . 4

أَضُع إشارَة صح )✓( أو خطأ )✗(:. 8

للّذكِر واألنثى دوٌر متكامٌل في الحياِة. . ١

الرّبُّ يسوُع قادٌر على كّل شيٍء. . ٢

أَقرأُ ِقَصَص األبطاِل في اإلنجيِل المقّدِس. . ٣

نا في الّسماِء. . 4 العذراُء مريُم هي أمُّ

ميَّز اللُه اإلنساَن ليؤذي مخلوقاته. . 5

أَستبدُل الّصوَر اآلتيَة بكلماٍت أُعبُّر من خللها عن فرحي بإنجيلي:. 9

وب�هو عالقة
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أَمألُ الفراغات بالمعلوماِت الّصحيحِة.. 10

11 .ً لُنرَنّم معا

عنَدنــا أِقــْم  بيننــا  ــَكَناتعــاَل  ــَك َمْس ــا لَ ــْن قُلُوِبَن ــْذ ِم َوُخ

إليــك تَرْنُــْو  ُعيُْونــاً  لنــا  لديــكَهــْب  ملــكاً  حياتَنــا  واْجَعــْل 

الهنــا طَْعــَم  عــاءفََنْعــرَِف  الدُّ منَّــا  اســتِجْب  أال 

صدورِنــا مــن  الضغينــَة  ضميرِنــاامــُح  فــي  كََلَمــَك  واْزَرْع 

العطــاء حــبَّ  عــاءفنحصــَد  الدُّ منَّــا  اســتِجْب  أال 

ُخبْزُنــا أنــَت  ِجيَــاٌع  ماؤنــانحــن  أنــَت  عطــاٌش  نحــُن 

الِغــَذاُء يَِطيْــُب  عــاءفَِمْنــَك  الدُّ منَّــا  اســتِجْب  أال 
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الوسائلُ واألدواتُ:
طبُق كرتون بنّي اللّوِن.. 1

طبُق كرتون أخضُر اللّوِن.. 2

مقصٌّ آمٌن.. 3

قلٌم.. 4

الصٌق.. 5

نعمُل ونتعّلم:
يَرُْسم على طبق الكرتوِن البنّي جذَع شجرة.. 1

يَُقصُّ بمساعدِة المعلّمِة الشجرَة.. 2

يَرُْسُم على طبِق الكرتوِن األخضِر ورقَة الّشجرِة حسَب َعَدِد أفْراِد العائلِة.. 3

يَُقصُّ بمساعدِة المعلّمِة الورقَة.. 4

يَْكتُُب أسماَء أفراِد العائلِة على كّل ورقة.. 5

يُلِصُق أوراَق األشجاِر المصنوعَة على الشجرِة.. 6

يتمُّ التّنفيذ بإشراِف المعلِّم أو المعلّمِة
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مشروع عمل 1: أْصَنُع َشَجَرَة عائلتي



»  يقوُل يسوع: »يَا أَْوالَِدي، الَ نُِحبَّ ِبالَْكلَِم َوالَ ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ

)١ يوحنا ٣: ١٨(   

الوحدة الثانية
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يسوع يحب األطفال



علّمني يسوُع أْن أُِحبَّ كلَّ النَّاِس. ألنَّ المحبََّة هي أعظُم الوصايا.

30

يسوع يعّلمنا أن نحب5



وحّية: "أَِحبُّوا بعُضُكم بعضاً كما أحببتُكم أنا" )يوحنا ١٣ : ٣4(  ادتي الرُّ   زوَّ

 أعّبُر شفويًا:

هل اللُه يحبُّنا؟. 1

كيَف أظَْهَر اللُه محبَّته لنا؟. 2

كيَف تُظهُر محبَّتَك ليسوَع؟. 3

اذكُر موِقفاً أظَهرَْت من خللِِه محبّتك ليسوع.. 4

 نشاط 1: أَرسُم قلباً حول كُّل َعَمٍل يدلُّ على أنّني أُمارُِس فضيلَة المحبِّة:

ُث معي أُطيُع معلِميَّ ووالَديَّ أَستهزئُ برفيقيأَتجاهُل من يتحدَّ

أَجتهُد بدروسيأَرفُُض مساعدَة العجوِزأَلتزُم قوانيَن وطني

أَصرُخ بوجه أّميأَعتني بإخوتي الّصغاِرأَحترُم أبي وأمي
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عادة في قلبي. نشاط 2: أُلّوُن العمَل الذي من خلله أُْدِخُل الفرحَة إلى قلوِب اآلخريَن، وأشعُر بالسَّ
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 نشاط 3: أَكتُب نعم أو ال أماَم العباراِت اآلتيِة:

علّمني يسوُع أْن أُحبَّ أهلي فقط . 1

أُدِخُل الفرحَة لقلوِب اآلخرين بمحبتي لهم . 2

أُظهُر محبّتي ليسوَع من خلل محبّتي لآلخرين . 3

أُظهُر محبتي لوالَديَّ عندما أُطيُع كلمهما . 4

 نشاط 4: أَرسُم عملً أُظهُر من خلله محبتي لآلخرين:
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يدعوني يسوُع ألعيَش كما عاَش في طاعِتِه للِه ومحبَّتِه لَُه

34

أقتدي بيسوع 6



وحّية: محبّتي بالعمِل ال بالكلِم. ادتي الرُّ      زوَّ

 لنستمْع معًا: تسرد المعلّمة النّص الدينّي المتعلّق بحدث دخول يسوع إلى الهيكل.

 أعّبُر شفويًا:

كم كاَن عمر يسوُع عندما أُدِخَل إلى الهيكِل؟. 1

عّدِد الّشخصياِت التي وردْت في هذه القّصة.. 2

هل أدخلَك والداك إلى الهيكل؟. 3

اذكْر موقفاً أظهرَت من خلله اقتداءك بيسوَع؟. 4

 نشاط 1: ألّوُن مربع اإلجابة الصحيحة:

عندما أدخُل الكنيسة مع والدّي أقتدي بــ:. 1

 صديقتي  صديقي يسوَع

خص الذي استقبل يسوَع في الَهيَْكِل؟ . 2 الشَّ

يخ يخ يوحّنا الشَّ يخ سمعان الشَّ  بطرس الشَّ

يدة مريُم العذراُء ويوسُف إلى الهيكِل عندما أدخل يسوَع:. 3 مِت السَّ قَدَّ

 زوَج يماٍم زوَج عصافيَر زوَج حماٍم
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نشاط 2: أَصُل بيسوَع كلَّ موقٍف يدلُّ على أنَّني أَقتدي به وأَعمُل بتعاليمِه:

 نشاط 3: أكتُب ستَة أعماٍل أقوُم بها مقتدياً من خللها بيسوَع المسيِح.
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 نشاط 4: أَمألُ الفراغات اآلتية بالكلمِة المناسبِة:

في محبة اآلخرين. 1
أَقتدي بيسوَع فأكون مثله  

أَقتدي بيسوَع فأكون مثله  . 2

أَقتدي بيسوَع فأكون مثله  . 3

أَقتدي بيسوَع فأكون مثله  . 4

 نشاط 5: ألّوُن مربع اإلجابة الصحيحة:

أَقتدي بيسوَع فأعيش تعاليمه في بيتي عندما:. 1

 أُطيُع والديَّ أُرتُّب غرفتي أترُك كتبي مبعثرًة

أَقتدي بيسوَع فأعيش تعاليَمه في مدرستي عندما:. 2

 أَجتهُد بدروسي  أَستهزئُ برفاقي  أَحترُم معلّمي ومعلّمتي

أَقتدي بيسوَع فأعيش تعاليَمه في مجتمعي عندما:. 3

 أُهمُل نظافة الشارع أَلتزُم بالقوانين  أُشارُك في زراعِة األشجار

 نشاط 5: أُكمُل العبارَة اآلتية:

أحبُّ يسوَع وأُطبُّق  في 
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كلُّ إنساٍن يُحبُّ أسرتَُه ويحترمها مقتدياً بيسوَع
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أحبُّ أسرتي وأحترم والدّي 7



ك. وحّية: أكرِْم أباَك وأمَّ ادتي الرُّ زوَّ

 أعبّرُ شفوياً:

مع مْن عاَش يسوُع على األرِض؟. 1

كم كاَن ُعْمُر يسوَع عندما صعَد إلى أورشليم؟. 2

أين وجَد يوسف ومريم العذراء يسوَع المسيَح؟. 3

هل كان مطيعاً لوالديه؟. 4

اسرْد قّصًة حدثت معَك أظهرَت من خللها . 5

محبَّتك وطاعتك لوالديك.

 نشاط 1: ألّوُن مربع اإلجابة الصحيحة:

كم كاَن عمر يسوع عندما ذهب مع والديه إلى أورشليم؟. 1

 ١٢ شهراً ١٢ سنة ١٢ يوماً

ُث يسوُع في الهيكِل؟ . 2 مع من كان يتحدَّ

 مع أقاربه مع معلِّمي الشريعة مع أصدقائه

كيَف كاَن يسوُع ينمو؟. 3

  بالقامِة والنعمِة والحكمِة  بالّشرِّ بالحقِد
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نشاط 2: أُرتُب أحداَث قّصة صعوِد يسوَع إلى أُورشليم وطاعتِه لوالديه. بوضعِ الرّقم المتسلسل: 

أطاَع يسوع والديه حباً بهما. . 1

ريعِة. . 2 ُث مع معلِّمي الشَّ بقَي يسوُع في الهيكِل يتحدَّ

َصِعَد إلى أورشليم كعادتِه في العيِد. . 3

عاَد يوسُف والسيدُة مريُم العذراُء ليبحثا عن يسوَع. . 4

 نشاط 3: أَكتُب صح )✓( أو خطأ )✗( أمام العباراِت اآلتيِة:

علّمني يسوُع أْن أشارَك أهلي األعياَد الّدينيَّة والوطنيّة . 1

علّمني يسوُع أالَّ أطيَع والديَّ . 2

أنمو بالحكمِة مثل يسوَع عندما أجتهُد بدروسي . 3

أنمو بالّنعمِة مثل يسوَع عندما أطبُّق تعاليم الله . 4

أنمو بالقامِة مثَل يسوَع عندما أرفُض أن ألعَب الّرياضة . 5

 نشاط 4: أضُع كلَّ كلمة من الكلماِت اآلتيِة في الفراِغ المناسب:

الحكمة
 

الّنعمة
 

القامة

َصِة ألنمَو بـ . 1 أتناوُل طعامي وأناُم باكراً وألعُب في األوقاِت المخصَّ

أدرُس جيّداً وأُعطي من مواهبي لخدمة اآلخرين ألنمَو بـ . 2

أقرأُ كلمة الله في اإلنجيل المقدس، وأعمُل بها في حياتي ألنمَو بـ . 3
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 نشاط 5: ألّوُن العمَل الذي يدلُّ على أنّني أحبُّ أسرتي وأحترمها:
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علّمني يسوُع أْن أُِحبَّ كلَّ إنساٍن مهما كان شكلُه أو لونُه.

42

أحبُّ قريبي 8



وحّية: أحِبْب قريبَك كنفِسَك. ادتي الرُّ زوَّ

 لنستمْع معًا: سرد قصة السامري الصالح من قبل المعلّمة بشكل مبسط وسماع القصة 
الُمَسَجلَة.

 نشاط 1: أُرقُّم الّصوَر اآلتيَة الّتي تروي َمثَل الّسامري الّصالح:
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 أعّبُر شفويًا:

من قريبي الّذي أوصاني يسوع أن أُحبّه؟. 1

كيف تحبُّ قريْبََك؟. 2

اسرْد قّصًة حدثَْت معَك أظهرَْت من خللِها محبَّتك للقريب.. 3

 نشاط 2: أَضُع إشارَة صح )✓( أو خطأ )✗(:

أُحبُّ رفاقي وألعُب معهم بلطٍف. . 1

ِة. . 2 أستحي بأخي أو صديقي ألنه من ذوي االحتياجاِت الخاصَّ

ال أمشي مع صديقي خالد ألنَّه سمين. . 3

أَستهزئُ بصديقي دانيال ألنه أسمُر اللَّون. . 4

محبتي ألُسرتي فقط. . 5

 نشاط 3: أَضُع خطّاً تحَت اإلجابِة الّصحيحِة:

الوصيَّة التي علّمني إِياها يسوُع في هذا الّدرِس:. 1

بغُض القريِبمحبَّة القريِباالبتعاُد عن اآلخرين

عندما أُساعُد أحد أصدقائي أكوُن قد:. 2

أسأُت إليهأحببْتُهأْهنتُه

قريبي هو:. 3

جّديكل إنسانابن عّمي أو ابن عمتي

أَحِبْب قَريبَك كَنفِسَك
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 نشاط 4: أُلّوُن الّصور التي تُعبّر على أنّني أَعمُل بوصيَّة يسوَع »أحبْب قريبَك كنفسَك«
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أَكتُب في وسط كل وردٍة عملً أُظهُر من خللِِه محبتي ليسوَع:. 1

أُلّوُن كُلَّ عمٍل يدلُّ على أنّني أُمارُس فضيلَة المحبَِّة:. 2
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أُحيُط بدائرٍة من لوِن الكلمِة الّتي تدلُّ على أنّي أنمو من خللها بالقامِة والّنعمِة والحكمِة:. 3

بالحكمة
 

بالنعمة
 

بالقامة

أُطبُق تعاليَم اللِهالغذاُء الّصحيُّقراءُة الِقَصِص الُمِفيَدِة

ِسالّرياضُة الّدراسُة بجٍدأَقرأُ في الكتاِب الُمَقدَّ

الّسباحُةمشاهدُة البرامِج التّعليميَِّةأُساعُد الُفَقراَء

أُجيُب بـ نعم أو ال:. 4

١ . . علّمني يسوُع أْن أُطيَع والديَّ

علّمني يسوُع أْن أُشارَك في األَعياِد الّدينيِّة والوطنيَِّة. . ٢

أَنمو بالّنعمِة عندما أُقّدُم الخْدَمَة لكّل إنسان. . ٣

ِة. . 4 أَتجاهُل صديقي مجد ألنّه من ذوي االحتياجاِت الخاصَّ

علّمني يسوُع أنَّ قريبْي هو كلَّ إنسان. . 5
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من أنا؟. 5

أنا أْعظَُم الوصايا. فمن أكوُن؟ . ١

أنا فضيلٌة تُْصِغي لله ولوالديَك ولمعلّميَك ِمْن خللي، فمن أنا؟ . ٢

تنمو من خللي عندما تطبق تعاليم الله وتعمل بها، فمن أنا؟ . ٣

علّمك الرَّب يسوُع أنّي قريبَُك. فمن أنا؟ . 4

ورَِة الُمَناِسبَِة:. 6 أَصُل كلَّ َحَدٍث إلى الصُّ

كاَن عمرُُه أربعيَن يوماً 

 
ريَعِة  ث مع معلّمي الشَّ تحدَّ

كاَن عمرُُه اثنتي عشرَة سنًة 

مت مريُم العذراُء للهيكِل زوَج يماٍم  قدَّ

 

وجداه بعد ثلثة أيام 

َحَملَُه سمعاُن الشيُخ على ذراعيه 

َصِعَد يسوع إلى أورشليَم للعيِد 
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أَكتُب المعلوماِت اآلتيَة بمساعدِة والداَي:. 7

 أدَخلَني والِداَي إلى الهيكِل عندما

كاَن عمري 

 الكاهُن الَّذي استقبَلَِني في

الهيكِل هو 

لُنرَنّم معاً.. 8

معــاً نَْجتَِمــَع  أْن  أحلــى  لنــامــا  الــرَّبُّ  يقــوُل  بالُحــّب 

أنــامــا اْجتََمــَع باْســِمي اثنــان معــاً أكُــْوُن  وُهَنــاَك  إاّل 

ُهَنــا اآلَن  تعــاَل  رَبُّ  َمَعَنــايــا  وكُــْن  تَعــاَل  نَْدُعــْوَك 

فَرََحــاً امألنــا  ُروِحــَك  ِغَنــىِمــْن  يُْعِطيْــِه  ال  وَســَلَْماً 

َوَســَنْد َعــُوٌن  لنــا  أنْــَت  نَْســلُُكُهإِْذ  طَِريْــٍق  كُّل  ِفــْي 

نَِجــْد ِســَواُه  ليــَس  نَُملُّكــُهوصديــٌق  الَقلْــَب  نُْعِطيْــِه 

َمَعَنــا دومــاً  هنــا  أْشــبََعَناالــرّبُّ  مــا  أْجَملَــُه  مــا 

وَسيَْســَمُعَنا َمْعَنــْىَســُنَكلُّمُه  ِفيَْنــا  لََنــا  وَســيَبَْقْى 
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الوسائلُ واألدواتُ:
ٌن.. 1 طَبَُق كرتون ملوَّ

ورٌق ملّوٌن.. 2

قلُم رصاٍص وممحاٌة.. 3

مقصٌّ آمٌن.. 4

الِصٌق.. 5

نعمُل ونتعّلم:
نَة.. 1 يَْختاُر الورَقَة الملوَّ

يَثِْني الورَقَة.. 2

ُه على الورَقِة ويرِسُمها.. 3 يََضُع كفَّ

يَقصُّ الورقَة بمساعدة ِالمعلّمِة.. 4

ْكِل األشخاَص المحبَّبيَن لديِه. 5  يكتُُب على الشَّ

)أهلَُه - رفاقَُه - أقرباَءُه - أو أيَّ قريٍب آخر(.

يتمُّ التّنفيذ بإشراِف المعلِّم أو المعلّمِة
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مشروع عمل 2: ُأِحبُّ اآلخريَن



الوحدة الثالثة

يقول يَُسوُع: »أَِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعضاً، كََما أَحبَبْتُُكم أنَا«. 

)يوحنا ١٣: ٣4(
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أُحبُّ مدرستي وأَْحتَرُِم قوانيَنها وأُحافُظ عليَْها

52

مدرستياهلل أحبنا فمّيزنا1 9



وحّية: َمْدرََسِتْي ِهَي بَيِْتي الثَّانِي ِفيها أَتـعلَُّم الِقرَاَءَة  ادتي الرُّ زوَّ
              والكتابََة وُحبَّ اللِه والوطِن.

 أعّبُر شفويًا:

ما اسم المكاِن الذي تَتَعلُّم فيه القراَءَة والكتابَة؟. 1

برفقِة َمْن تكوُن في المدرسِة؟. 2

ِصْف َمْدرََستََك.. 3

َك نظيفاً.. 4 اقتِرْح خطًّة ليبقى َصفُّ

 نشاط 1: أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗(:

أتعلّم التَّعاوَن والمشاركَة في مدرستي . 1

مدرستي مكاٌن للتَّنزُّهِ . 2

أنمو بالمعرِفَِة في مْدرََسِتي . 3

أَركُض بسرعٍة بيَن زَُملئِي في بَاَْحِة الَمْدرََسةِ . 4

 نشاط 2: أَجب عن األسئلة اآلتية:

 ما اسم مدرستَك؟. 1

 ما اسم معلمتَك؟. 2

 ما هي مادتَك المفضلة؟. 3
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 نشاط 3: أََضُع الكلمات اآلتية في مكانها الّصحيِح:
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 نشاط 4: أَكتُب ثلثَة واجباٍت من واجباتي تجاه مدرستي ومعلّمتي:

 نشاط 5: أَرسُم مدرستي:

مدرستي هي بيتي 
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تعالوا يا أصدقائي لنتعرف معاً على حقوقنا
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حقوقياهلل أحبنا فمّيزنا1 10



وحّية: من حّقْي أن أنمَو بالقامِة والّنعمِة والحكمِة. ادتي الرُّ زوَّ

 أعّبُر شفويًا:

كيَف تُْمِضْي يوَمَك ومع َمْن؟. 1

ماذا يفعُل والداَك إذا مرْضَت؟. 2

لماذا تَْذَهُب إلى المدرسِة؟. 3

لماذا تَْذَهُب إلى الكنيسِة؟. 4

عّدْد بَْعَض الحقوِق الّتي ذُكِرَْت باإلجاباِت السابقِة؟. 5

 نشاط 1: أَضُع إشارَة )✓( أو خطأ )✗(:

ِمْن حّقي أَْن أَتعلَّم وألعَب . 1

ِمْن حّقي أْن أُشاِهَد التّلفاَز لفتراٍت طويلةٍ . 2

ِمْن حّقي أَْن أعيَش في أسرٍة ترعاني وتهتمُّ بي . 3

ِمْن حّقي أْن أَناَم في وقٍت متأّخرٍ . 4

من حّقي أن ....... 
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 نشاط 2: أَضُع الكلماِت اآلتيَة في مكانِها الّصحيِح:

أَلعُب
 

أتلقَّى الّرعايَة الّصّحيََّة
 

أَتناوُل الطَّعاَم
 

أَتعلُّم

أَتعرَُّف على يسوَع

أَذَهُب إلى المدرسِة ألَنُّه ِمْن حّقي أنْ . 1

أَتناوُل وجباِت الطَّعاِم »الفطوَر والغداَء والعشاَء« ألنَّه ِمْن حّقي أنْ . 2

يأخُذني والداَي إلى الطّبيِب عندما أمرُض ألنَُّه ِمْن حّقي أنْ . 3

أَلعُب َمْع رفاقي عندما أَنتهي ِمْن واجباتي المدرسيَّة ألنَّه ِمْن حّقي أنْ . 4

أَْذَهُب إلى الكنيسِة وأَقرأُ في اإلنجيِل الُمَقّدِس ألنَُّه ِمْن َحّقي أنْ . 5

 نشاط 3: أَكتُب ثلثَة حقوٍق ِمْن حقوقي:

ِمْن َحّقي أْن
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 نشاط 4: أُرتُّب الحقوَق اآلتيَة حسَب أولويَِّتها وأهّميِّتَها بالّنسبة لي:

أَتلقَّى الّرعايَة الّصّحيََّة
 

أَلعُب
 

آكُل
 

أَعيُش في أُسرٍة

أَعيُش في سالٍم
 

أَتعلُّم
 

أَتعرَُّف على يسوَع

.١
ا�ولويات

.٢

.٣

.٤
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.٦
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لدّي واجبات عديدة عليَّ أن أَقوَم بها

60

واجباتياهلل أحبنا فمّيزنا1 11



أُســرتي تجــاَه  واجبــي  أَؤّدي  أْن  يســوُع  وحّية: علّمنــي  الرُّ ادتــي  زوَّ    
 ومجتمعي ووطني.

 أعّبُر شفويًا:

هل تُِطيُْع والَديَْك ومعلِّميَْك؟. 1

ماذا تَْفَعُل عندما تَعوُد ِمْن َمدرسِتَك؟. 2

إلى أيَن تذهُب يَْوَم األََحِد مع أُسرتَِك؟. 3

لماذا تَْذَهُب إلى الكنيسِة؟. 4

عّدْد بَْعَض الواجباِت الّتي ذُكِرَْت باإلجاباِت السابقِة.. 5

 نشاط 1: أَكتُب نعم أو ال:

ِمْن واجبي أَْن أَْصرَخ في وجِه أّمي . 1

ِمْن واجبي أَْن أُحافَظ على نظافِة َصّفي . 2

ِمْن واجبي أَْن أَتقيَد بإشارَِة المرورِ . 3

ِمْن واجبي أَْن أُهمَل واجباتي المدرسيَّةَ . 4

من واجباتي أن ....... 
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 نشاط 2: أَضُع الكلماِت اآلتيَة في مكانَِها الّصحيِح:

أَتقيََّد
 

أُطيَع
 

أَحترَم
 

أَكتَب
 

أَشكَر

ِمْن واجبي أْن  واجبي المدرسي.. 1

ِمْن واجبي أْن  والدّي.. 2

ِمْن واجبي أْن  اآلخرين.. 3

ِمْن واجبي أْن  اللَه على كّل شيٍء.. 4

ِمْن واجبي أْن  بقوانيِن َوطَِني.. 5

 نشاط 3: أَرسُم نفسي وأنا أَقوُم بأَحِد واجباتي:
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ورة الّتي تُعبُّر على أَنّي أَقوُم بواجباتي تجاه   نشاط 4: أَضُع إشارَة َصح )✓( في مربّعِ الصُّ
بيتي ومجتمعي ووطني.
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مجتمعي هو: عائلتي - أصدقائي - جيراني - الَحيُّ الذي أعيُش فيه - مدرستي - كنيستي
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مجتمعياهلل أحبنا فمّيزنا1 12



وحّية: أُحــبُّ أهلــي وأصدقائــي وجيرانــي وأحترمهــم ادتــي الرُّ     زوَّ
 وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم.

 أعّبُر شفويًا:

أين تعيُش أنت وأسرتُك؟. 1

ما اسُم الحّي الذي تعيُش فيِه؟. 2

َمْن يعيُش َمَعَك في هذا الحّي؟. 3

ما اسُم الكنيسِة الّتي تصلّي فيها؟. 4

اذكر بعَض العاداِت في ُمْجتََمِعك.. 5

 نشاط 1: أَكتُب في كلِّ  كيف أكوُن إنساناً محبوباً في مجتمعي:
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 نشاط 2: أُكمُل الُمَخطَّط اآلتَي:

مجتمعي 
هو  
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حيحَة الّتي أُعبُّر من خللِها على أنّني مواطٌن صالٌح:  نشاط 3: أُلّوُن اإلجابَة الصَّ
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 للعباراِت الّتي تُشيُر إلى . 1  للعباراِت الّتي تُشيُر إلى حقوقي ورمَز  أَرسُم رمَز 

واجباتي:

 أَعيُش بسلٍم أَسمُع كلَم والَديَّ

ّحيََّة أُحافُظ على نظافِة مدرستي  أتلقَّى الّرعايَة الصَّ

 أَلعُب مع أصدقائي أَُؤّدي واجباتي المدرسيَّة

 أَتناوُل الطَّعاَم أَتقيُّد بأنظمِة وطني

أُكمُل ما يلي:. 2

مجتمعي
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أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗(:. 3

مدرستي هي بيتي الثَّاني. . ١

ِمْن واجبي احتراُم اآلخِرين. . ٢

ِمْن حّقي أْن أُلِحَق األَذى بأصدقائي. . ٣

مجتمعي هو أَبي وأُّمي وإخوتي فقط. . 4

من أنا. 4

أنا مؤسسة فّي تنمو بالمعرفِة. فمن أنا؟ . ١

أَرتبُط دائماً مع حقوِق الطفل. فمن أنا؟ . ٢

 أنا قيمٌة ويسوع لفَظ اسمي عندما قاَل "أنا هو الطريق والحق والحياة".. ٣

فمن أنا؟  

أَجمُع كنيَستََك ومدرَستََك وبلدتََك وجيرانََك وأهلَك. فمن أنا؟ . 4

أَرسُم نفسي عندما أقوم بأَحِد واجباتي.. 5
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أَرسُم نفسي عندما أنال حقاً من حقوقي.. 6

أُكمُل ما يلي:. 7

أكرْم  و . ١

أؤّدي واجبي تجاَه  و  و . ٢

أنمو بـ  و  و . ٣

 أَتعلُّم في مدرستي  و  و . 4

و 
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لُِنرنّْم معاً:. 8

األَطَْفــاِل كُلَّ  يــا  َغنُّــوا  اْلَغنُّــوا  ــا َمــوَّ نْيَ نَْحــُن النََّغــْم نَْحــُن نَْحــُن والدُّ

تَْهَوانــا نْيَــا  أَلْوانــاالدُّ نَْمَلهــا 

تَْنَســانَا ال  أَجيــاْلأَبَــداً  َمــرَّْت  َمــاْ 

األَطَْفــاِل كُلَّ  يــا  َغنُّــوا  اْلَغنُّــوا  ــا َمــوَّ نْيَ نَْحــُن النََّغــْم نَْحــُن نَْحــُن والدُّ

َصِغيــُر الطّْفــِل  كَِبِيــُرقَلُــُب  الُحــبُّ  ِفيــِه 

ونَِطيْــُر وَدالَْلنَتََهنَّــا  ُغْنــٍج  فــي 

األَطَْفــاِل كُلَّ  يــا  َغنُّــوا  اْلَغنُّــوا  ــا َمــوَّ نْيَ نَْحــُن النََّغــْم نَْحــُن نَْحــُن َوالدُّ
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الوسائلُ واألدواتُ:
علبُة كرتون.. 1

بطاقٌة كرتونيٌة. . 2

ورٌق للّزينِة.. 3

مقصٌّ آمٌن.. 4

قلٌم.. 5

الصٌق.. 6

نعمُل ونتعّلم:
نُْحِضُر علبَة كرتون.. 1

نُلِصُق على العلبِة َوَرَق الّزينِة باستعماِل الّلِصِق.. 2

نَضُع َشِريطاً للّزينِة حوَل العلبِة.. 3

نُحِضُر بطاقًة ونَكتُب عليها عبارَة »لنحاِفْظ على مدرسِتنا نظيفًة« ونحّدُد . 4

لَِّة )للورِق، للزُّجاِج، للبلستيِك(. َصِة للسَّ نوَع المخلّفاِت الُمَخصَّ

نُلِْصُق البطاقَة على العلبِة.. 5

لِت المنجزَة في أرجاِء المدرسِة.. 6 نُوزُّع السَّ

يتمُّ التّنفيذ بإشراِف المعلِّم أو المعلّمِة
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ُع وُنِفْيد مشروع عمل 3: إيد بإيد ُنَجمِّ



الوحدة الرابعة

يقول الرب يسوع: »اْسأَلُوا تُْعطَْوا اطْلُبُوا تَِجُدوا اقَْرُعوا يُْفتَْح لَُكْم«

)متى ٧: ٧(
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اهتماماتي



أُقّدُس يوَم الرّّب بعبادِة اللِه وأعماِل المحبَِّة

74

أقّدُس يوَم الّرّب13



وحّية: أُقّدُس يوَم الرَّّب. ادتي الرُّ زوَّ

 أعّبُر شفويًا:

عّدِد األياَم التي تذهُب بها إلى المدرسة.. 1

عّدد أيام العطلة.. 2

ما األعماُل التي تقوُم بها في يوِم العطلِة؟. 3

َسّم اليوَم الذي تذهُب فيه إلى الكنيسِة.. 4

 نشاط 1:
سأََل جورج صديقتَُه ماري: هل تَُقّدسيَن يوَم الرَّّب؟ أَجابتُْه: وأيُّ يوٍم هو يوُم الرّّب يا جورج؟

أَعطاها ورقًة كتَب عليها أيَّاَم األُســــبوِع وطلَب منها أن تلّوَن كلَّ يوٍم ضْمَن الّدائرِة لتَْعرَِف يوَم الرَّّب.

هيَّا نُساعْد ماري، لنكتشَف معاً يوم الرَّّب:. 1
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أُقّدُس يوَم الرَّّب، الذي هو يوم . 2
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 نشاط 2: أَضُع األعماَل التي أقوُم بها يوَم األحِد في الُمَخطَِّط:

اس اإللهي أَزوُر أقاربي وأصدقائيأَبتعُد عن الّناِسأَشترُك في القدَّ

أَْذَهُب إلى مدارِس األحِدأَناُم أثناَء الُقّداِسأُساعُد في أعماِل الخيِر

ّب بـ: ُأقّدُس يوَم الرَّ

 نشاط 3: أَرسُم أربعَة أشياَء أراها داخَل الكنيسِة:
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 نشاط 4: أُلّوُن نعم أو ال لإلجابِة عن األسئلِة اآلتيِة:

ال. 1   نعم أُقّدُس يَْوَم الرَّّب بمساعدِة الُمْحتاجيَن. 

ال. 2   نعم اس اإللهي.  أُقّدُس يوَم الرَّّب باالشتراِك في الُقدَّ

ال. 3   نعم أُقّدُس يوَم الرَّّب بالنوِم لساعاٍت طويلٍة. 

ال. 4   نعم أُقّدُس يوَم الرَّّب باللعِب مع أصدقائي. 

 نشاط 5: أَرسُم الكنيسة، وأسّمي كنيستي الّتي أصلّي فيها:

اسم الكنيسِة الّتي أُصلّي فيها: 
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علَّمني يسوُع أْن أُشارَِك في األَعياِد الّدينيّة والوطنيّة

78

ُأشارُك فرَح الكنيسة14



وحّية: هذا هو اليوُم الذي صنعه الرَّب فلنفرح ولنتهلَّْل به. ادتي الرُّ زوَّ

 أعّبُر شفويًا:
لماذا تذهب إلى الكنيسة؟. 1

عّدْد بعض األعياِد التي تحتفُل بها في الكنيسة.. 2

ما األَعماُل التي تقوُم بها عندما تذهُب إلى الكنيسِة؟. 3

 نشاط 1: أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗(:

عيد الميلد هو:. 1

 ميلدي أنا. ميلُد يسوَع المسيِح.

عيد الشعانين تذكار:. 2

  دخوُل يسوَع المسيِح إلى بيت لحم.  دخوُل يسوَع المسيِح إلى أورشليَم.

عيد البربارة تذكار القديسة بربارة التي:. 3

 اتَّبعْت عبادَة األصناِم. اتَّبعْت يسوَع المسيَح.

عيد البشارة تذكار:. 4

يدِة مريَم العذراِء.   بشارُة الرَّّب للّناِس عن مجيِء   بشارُة الملِك للسَّ

الُمَخلِّص.
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عيُد الغطاس تذكار:. 5

  عمادُة يسوَع المسيِح في نهِر 

األردن.

 عمادتي مع عائلتي في الكنيسِة.

عيُد الفصِح تذكار:. 6

  قيامُة يسوَع المسيِح من بيِن   دخوُل يسوَع المسيِح إلى أورشليَم.

األمواِت.

 نشاط 2: أَصُل إلى صورِة الكنيسِة األعياَد التي أُشارُِك الكنيسَة فرحتَها بها:

عيد الميالدعيد القيامة

عيد الجالءعيد األم

 نشاط 3: أَكتُب نعم أو ال أَماَم العباراِت اآلتيِة:

أَقتدي بيسوَع عندما أُشارُِك الكنيسَة فرَحها . 1

أَتجاهُل المشاركَة بأفراِح الكنيسِة )األعياد( . 2

 َصِعَد يسوُع إلى أورشليَم عندما كاَن في. 3

الثانيَة عشرَة من عمره ليُشارَِك بفرِح العيدِ 

أُشارُِك الكنيسَة بفرِح القيامِة وأهتُف: »المسيُح قام حّقاً قام« . 4
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 نشاط 4: أَكتُب تحَت كّل صورٍة العيَد الذي أُشارُِك الكنيسَة فرحتَها به.

 نشاط 5: أَمألُ الُمَخطََّط اآلتي بثلثِة أعياٍد وطنيٍة وثلثِة أعياٍد كنسيِّة:

َأعياٌد كنسّيٌة َأعياٌد وطنّية
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أُصلّي قَبَْل أّي عمٍل أقوُم بِه وبعَده

82

أصّلي في كّل وقت15



وحّية: ِبتَْسِبيِْح الرَّّب يَْنطُُق فَِمْي. ادتي الرُّ زوَّ

 أعّبُر شفويًا:
ما األوقاُت الّتي تصلّي فيها؟. 1

لُة في الكنيسِة فقْط؟. 2 هل تكوُن الصَّ

ؤاِل: "لماذا أَُصلّي؟ وكَيَْف؟" ِبَوْضعِ الَكلَِماِت اآلتيِة في المخطِّط اآلتي:  نشاط 1: أُجيُب عن السُّ

َشَفتَيَّ
 

َث مع يسوَع ألتَحدَّ
 

قَلِْبي
 

ألْشُكَر الله

َعْقلِي
 

ألطْلَُب من الرَّّب

ُأَصّلْي 

ُأَصّلْي بِـ ......................... و ......................... و .........................
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 نشاط 2: أَضُع إِشارَة صح )✓( أو خطأ )✗(:

أَُصلّي وعقلي ُمْنَشِغٌل بأَشياَء أخرى . 1

ث مع اللهِ . 2 أَُصلّي ألَتََحدَّ

أَُصلّي أَماَم النَّاِس فََقطْ . 3

أَُصلّي ألَطلَب ِمَن اللِه الُمَساعدةَ . 4

 نشاط 3: أَصُل العبارات التي تدلُّ على أنَّ صلتي مقبولٌة عنَد الّله:
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 نشاط 4: أَكتُب نعم أو ال لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

أُصلّي قبَل وبعَد أّي َعَمٍل أقوُم به. . 1

أُصلّي ِمْن كّل قلبي وعقلي. . 2

أُصلّي وقت الحاجِة فقط. . 3

لُة هي المحادثُة َمَع اللِه. . 4 الصَّ

لُة هي كلٌم نرّدُدُه ِمَن الُكتُِب فقط. . 5 الصَّ

 نشاط 5: أُلّوُن األطفال الّذين يصلّون. وأَكتُب صلًة صغيرًة ليسوَع:

َصلتي لِيَسوَع: 
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عليَّ أْن أنتبَه الختياراتي؛ ألنّها جزٌء ِمْن حياتي.
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اختياري الصحيح مع يسوع 16



وحّية: قاَل يسوُع »أنا هو الطّريُق والحقُّ والحياُة«. ادتي الرُّ    زوَّ
)يوحنا ١4 : ٦(   

 أعّبُر شفويًا:
ماذا تفعُل باستخدام الحاسوب؟. 1

اشرْح لعبًة تلعبُها باستخدام الحاسوب؟. 2

عّدْد بعَض البرامِج الّتي تشاهُدها على التّلفاِز.. 3

 نشاط 1: أَمألُ المخطََّط اآلتَي بأربعِ شخصياٍت أُشاهُدها في التّلفاِز، وما دوُر كّل شخصيٍَّة:

87



 نشاط 2: أُبيُّن رأيي في المواقِف اآلتيِة:

غير موافقموافقهل اختياري صحيٌح

آَخُذ شيئاً أَوصتْني أُمي أَْن ال آخَذُه.

ّف. أَختاُر مجموعًة ِمَن األصدقاِء لنضرَب رفيقنا في الصَّ

ألتزُم نصيحَة أُّمي في أَْن أَُحافَظ على هدوئي أَماَم الّضيوِف.

هاِب إلى الكنيسِة. أَذهُب يوَم األحِد إلى الملعِب قَبَْل الذَّ

أُشاهُد البرامَج العلميََّة والمفيدَة على التّلفاِز.

 نشاط 3: لُنَصّنِف االختياراِت اآلتيَة:
أُلّوُن العمَل الذي يدلُّ على أنَّ اختياري صحيٌح بالّلوِن األَخضِر وأُلّوُن العمَل الذي يدلُّ على أنَّ اختياري 

خاطٌئ بالّلوِن األَحمِر:
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 نشاط 4: أُحّدُد اختياراتي الصحيحة بوضع إشارة )✓( في المربع:
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 وأَرسُم علَم سوريَة  في . 1 أَرسُم صليباً في مستطيِل األَعياِد الكنسيّة )الدينيّة( 

مستطيِل األَعياِد الوطنيِّة

عيُد الشعانين

عيُد األُّم

عيُد الفصح

عيُد المعلِّم

عيُد الميلِد »ميلِد يسوَع«

عيُد الجلِء

أُجيُب بـ نعم أو ال:. 2

أُقّدُس يوَم الرّّب بأَعماِل الَمَحبِّة. . ١

اِس اإللهي ألَنَّ أهلي يجبُرْونَِني. . ٢ أُشارُِك في الُقدَّ

أَُصلّي قبَل أَّي َعَمٍل أَقوُم به. . ٣

أَتجاهُل الُمَشاركَة في أَفراِح الَكنيسِة. . 4

من اهتماماتي األُولى الستقباِل العيِد شراُء الملبِس الجديدِة. . 5
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ْخِصيِّة.. 3 حيحِة ألُكِمَل تَْعِبئَة استمارتي الشَّ أَمألُ الفراغاِت بالمعلوماِت الصَّ

اسمي:

جنيس: 

عمري: 

اسم أَ�: 

اسم أُمي: 

وطني: 

أَس�ُء إخو� الّذكور: 

أَس�ُء أَخوا� اإلناِث: 

مدينتي \ بلد�: 

الحيُّ الذي أَعيُش فيه: 

كنيستي التي أُصيل فيها:

مدرستي، وصّفي: 

رقُم هاتفي:

مواهبي: 

صور�
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من أنا.. 4

أنا يوُم الرَّّب. فََمْن أكوُن؟. ١

تتحّدُث مع يسوَع ِمْن ِخللي. فََمْن أنا؟. ٢

ِفيَّ تَُشاْرُِك الفرَح والبهجَة. فمن أنا؟. ٣

تتحمُل ِمْن ِخللي المسؤوليَّة. فمن أنا؟. 4

أَستعيُن بالّصوِر اآلتيِة في إكماِل اآلياِت الّتي علّمني إياها الرَّّب يسوُع.. 5

أَِحبُّوا بعُضُكْم 

أَْحِبْب  كنفِسَك

أَكْرِْم 

أنا هو الطَِّريُْق و
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أَرسُم الحاسوَب وأَكتُب عليِه ثلثَة أعماٍل أَستخدُمُه فيها.. 6

لُِنرنّْم معاً: كَِنيَْسِتي يا أَْحلَى صورة.. 7

صــورَْة أَْحلَــى  يــا  محفــورَْةكَِنيَْســِتي  بقلبــي  ا  ُجــوَّ

جديــد نهــار  طــل  مــا  هالصــورَْةكُْل  فيّــْي  بتكبــر 

كتــاْر كتــاْر  نهــاْرقديســيها  ليــل  يصلّــوا  عــم 

النَّــاْس وكلَّ  اللــه  أَنــواْرَحبّــوا  للعالــم  وصــاروا 

صــورَْة أَْحلَــْى  يــا  محفــورَْةكَِنيَْســِتْي  بقلبــي  ا  جــوَّ

جديــْد نهــار  طــل  مــا  هالصــورَْةكل  فيّــْي  بتكبــر 

باإلنجيــْل نقــرأ  التَّرتيــْليــل  صــوت  ونعلّــي 

األيقونــة قــدام  وقنديــْلنوقّــف  شــمعة  ونشــعل 

صــورَْة أَْحلَــْى  يــا  محفــورَْةكَِنيَْســِتْي  بقلبــي  جــّوا 

جديــْد نهــار  طــل  مــا  هالصــورَْةكل  فيّــْي  بتكبــر 
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الوسائلُ واألدواتُ:
طبُق كرتون ملون.. 1

ورٌق ملوٌن.. 2

قلُم رصاٍص وممحاٌة.. 3

مقصٌّ آمٌن.. 4

الصٌق.. 5

6 .. عوٌد خشبيٌّ

نعمُل ونتعّلم:
يَختاُر العيَد المميََّز لديِه.. 1

 يَختاُر رمَز العيِد الذي اختارَه:. 2

رمُز الميلِد )شجرة(، رمُز الفصِح )البيضة(، رمُز الشعانين )الشمعة(، رمُز 

الغطاِس )الحمامة(.

كِل الّذي اختارَُه.. 3 نَة حسب الشَّ يختاُر الورقَة الملوَّ

كَل الّذي اختارَُه على الورقِة.. 4 يَرسُم الشَّ

يَقصُّ بمساعدِة المعلّمِة الورقَة.. 5

كِل عبارَة العيِد الّذي اختارَُه:. 6  يَكتُب على الشَّ

لُم وفي الناِس المسرّة.  الميلد: المجُد للِه في العلى وعلى األرِض السَّ

 الفصح: المسيُح قام… حقاً قام.

 الغطاس: أنتم الذين بالمسيِح اعتمْدتُم، المسيُح قْد لَِبستُْم، هلّلُويا.

الشعانين: أوَصنَّا في اآلعالي مبارك اآلتي باسم الرب.

 يُلصُق الشكَل على العود الخشبّي.. 7

يتمُّ التّنفيذ بإشراِف المعلِّم أو المعلّمِة
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القّديُس يوسُف الدمشقّي
هو األُب يوسف بن جرجس موسى بن مهّنا الحّداد المعروف باسم الخوري يوسف مهّنا الحّداد.

ولَد في دمشق خلل شهر آيار من العام ١٧9٣م لعائلٍة فقيرٍة تقية. تلّقى بعَض التعليم فألّم باللغِة العربيِّة 

وقليل من اليونانيّة.

هل تعلم
أن سورية مهد الحضارات ومنطلق 

األديان.


