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ُمقّدمة
فِّ الّثالث االبتدايّئ، أبناَءنا وبناتِنا األعزاِء، تالميَذ الصَّ

ــم  ــُن اهتامِمك ــا موط ــىَّ فيه ــي يتج ــاِت الت ــن املوضوع ــر م ــى الكث ــتمُل ع ــذي يش ــيحيّة« ال ــة املس ــة الدينيّ ــاَب »الّتبي ــم كت ُم لك ــدِّ نق

وتســاؤالتكم.

ــة،  ــة التّعليميّ ــِر العمليّ ــة يف تطوي بويّ ــِر املناهــِج التَّ ــّي لتطوي ــز الوطن ــة- املرك ــاب، متاشــياً مــع سياســِة وزارِة التبي ــَف هــذا الكت ــد أُلِّ وق

ــا يف ضــوِء االتِّجاهــات  ــاِء املناهــِج وتطويرِه ــوزارة يف بن ــاً لرســالِة ال ــم األســايّس، وتحقيق ــِة التَّعلي ــا مناهــُج مرحل والســيام املناهــج، ومنه

ــاِصة. ــة املُع التبويَّ

ومــامَّ ال شــكَّ فيــه، أنَّ الكتــاَب املــدريسَّ عنــٌر أســايسٌّ يف املنظومــة التعليميّــة، يتفاعــُل مــع بقيَّــِة عناصِهــا. لــذا فــإنَّ هــذا الكتــاَب يهــدُف 

إىل املُشــاَركِة اإليجابيَّــة يف تطويــِر التَّعليــم وتحديثــه، ويف إعــداد أجيــاٍل مــن األبنــاِء املؤمنــن بربّهــم، واملنتمــَن إىل وطِنهــم، القادريــَن عــى 

العطــاِء باســتخداِم علِمهــم لخــرِ بلِدهــم واإلنســانيّة جمعــاَء.

يــأيت أســلوُب عــرِض املــاّدة يف هــذا الكتــاِب وفــَق منهجيّــٍة علميّــٍة تربويـّـٍة ناِشــطة، بحيــُث يعمــُل عــى تنميــة األســلوِب العلمــّي يف التّفكــر 

عنــَد املتعلّمــن مبــا يُنّمــي لديهــم القــدرَة عــى اإلبــداع.

ــوِر وُمختلـَـِف اإليضاحــات، ويتيــُح  ويف ضــوِء خصائــِص منــوِّ املُتعلِّمــن يف هــذا العمــِر، يشــتمُل هــذا الكتــاُب عــى العديــِد مــن القصــِص والصُّ

الفرصــَة للُمتعلِّمــَن لتنفيــِذ العديــِد مــن األنشــطِة، وهــذا ميّهــُد الطريــَق للتعلُّــم يف جــوٍّ مــن التَّشــويق وإثــارة التَّفكــر.

كــام يهتــمُّ هــذا الكتــاُب أيضــاً بإبــراِز املفاهيــِم الدينيّــة، وغــرِس القيــم واملبــادئ واالتّجاهــات التــي تجعــُل ســلوَك املُتعلِّمــَن يف ُمختلَــِف 

بيــة الدينيّــة  مواقــِف الحيــاِة العمليَّــة ســلوكاً ناميــاً يف ُمامرَســة الفضائــل، ُمشــبَعاً بــروِح التَّســامح ومحبَّــة اآلخريــن، وهــذا هــو ميــداُن التَّ

املســيحيّة.

وقــد اعتمــَد الكتــاُب يف تنظيِمــه عــى أســلوِب الوحــدات، حيــُث تشــمُل كلُّ وحــدٍة منهــا مجموعــًة مــن املوضوعــاِت املُتكاِملــة التــي تربــُط 

ياتــه، ويركِّــُز عــى التّعلُّــم النَّشــط، ويشــتمُل كلُّ درٍس مــن دروِس  الجانــَب الدينــيَّ بالجانــِب الحيــايتّ، فهــو يُواكــُب ُمتطلَّبــاِت العــِر وتحدِّ

ــُن بعــَض املفاهيــم والقيــم والفضائــل الروحيّــة واإلنســانيّة  الكتــاب عــى مجموعــٍة مــن األهــداِف املعرفيَّــة واملهاريـّـة والوجدانيَّــة، ويتضمَّ

التــي تســاعُد يف إعــداد املُتعلِّمــن للتَّعاُمــل مــع املُجتَمــع والتّكيُّــف معــه.

وجــاَء هــذا الكتــاُب يف أربــعِ وحــداٍت درســيّة موزَّعــة عــى فصلَــن دراســيَّن، الوحدتــان األوىل والثانيــة متثِّــاِن محتــوى الفصــل الــّدرايس 

األوَّل، أّمــا الوحدتــاِن الثالثــُة والرابعــُة فتمثِّــاِن محتــوى الفصــل الــّدرايّس الثــاين. وتنتهــي كلُّ وحــدٍة درســيٍّة بتدريبــاٍت وأنشــطٍة تقومييّــة 

ــا فيهــا اســتخداَم مهــاراِت التَّفكــر والتَّطبيــق  عــًة راعين عــى دروِس الوحــدِة كلِّهــا. وجــاَءت هــذه التدريبــاُت واألنشــطُة ُمتدرِّجــًة وُمتنوِّ

العمــّي ملــا تعلّمــه املُتعلِّــم يف دروِس الوحــدة، مراعــَن عــدم التوقــف عنــد املســتويات الدنيــا مــن املعرفــة ومحــاكاة املســتويات العليــا مــن 

تحليــل وتركيــب وتقويــم مبــا يناســب أعــامَر املُتعلِّمــن وخصائصهــم وقدراتهــم مــام ينّمــي مهــاراِت التفكــر مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة 

بــن املتعلّمــن، عــى أن يُجــاَب عــن هــذه الّتدريبــات واألنشــطة يف الصــّف بالتَّعــاوِن مــَع املعلّــم وإرشافــه.

ــٍة  ــدٍة معرفيّ ــِن قاع ــدف تكوي ــن، به ــفِّ واملُتعلّم ــم الص ــَن ُمعلِّ ــاُون ب ــُذ بالتّع ــه، ويَُنفَّ ــٍل يف نهايت ــروَع عم ــل درايّس م ــوي كلُّ فص يحت

ــُذ هــذه املروعــاُت داخــَل الصــفِّ وخارَجــه فرديّــاً  أوســَع عنــَد املُتعلِّمــن وإكســاِبهم مهــاراٍت شــخصيًَّة واجتامعيّــًة وحياتيّــة؛ بحيــُث تنفَّ

ــم ومســاعدتِهم عــى تنميِتهــا. ــة واكتشــاِف قــدراِت املُتعلِّمــن وميولِه ــم باملاُمرَس ــِق التعلُّ ــاً، وكلُّ ذلــك يف ســبيِل تحقي وجامعيّ

وقــد مــرَّ هــذا الكتــاُب يف طــوِر تأليفــه بعمليــاِت تطويــٍر وتحديــٍث عديــدٍة قبــَل إخراِجــه اإلخــراَج النهــايئَّ، متّــت فيهــا مراجعــُة املحتــوى 

وحــذُف املوضوعــاِت الصعبــة واملُكــرَّرة، وتعديــُل بعضهــا، وإضافــُة موضوعــاٍت حديثــٍة بهــدِف إنقــاِص الكــّم املعــريف، وزيــادُة العمــِل عــى 

املهــارات، وامتــاِك مفاتيــح املعرفــة وأســاليِب البحــث عنهــا.

ــا يف  ــتفادة منه ــاءِة لاس ــم البن ــا مباحظاتِه ــامت تزويَدن ــن واملُعلّ ــا املُعلّم ــن إخوتِن ــة أوىل، نرجــو م ــاب نســخًة تطويري ــذا الكت ــدُّ ه ويُع

ــتقبل. املُس

ــُه برســالٍة تربويَّــٍة روحيّــة  أخــراً نقــول: إنَّ تربيــة املُتعلِّمــن تربيــًة دينيَّــة مســيحيًّة هــي تربيــة تشــاُركية بــَن املدرســة والبيــت؛ لذلــك نتوجَّ

إىل األهــل األكارم لنكــوَن وايّاهــم يــداً واحــدة يف تنشــئة أبنائنــا ورعايــة منوهــم الروحــي والوجــداين.

َق لهذا الكتاِب ما يهدُف إليه. نأمُل أن يتحقَّ

َق والّنجاح الّدائم واملُستِمّر ُمتمّنني للجميع التفوُّ

»والنمو الّروحي املطلوب«

املَؤلّفون  
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س كتابي المقدَّ

الوحدة األولى

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون المتعلّم قادراً على أن:

يستنتج محبّة اهلل لإلنسان وأنَّ المحبّة هي أعظم الوصايا.	 

يعي مسؤوليته أمام عطية اهلل لتمييزه عن باقي المخلوقات.	 

يبيّن دوره كتلميذ من تالميذ يسوع من خالل أعماله وتصرفاته.	 

س هو الخبر الّسار.	  يستنتج أنَّ اإلنجيل الُمقدَّ
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اهلل يحّبنا1

َّــه تخاصَم  هــاب إلى المدرســة ألن  اســتيقَظ ســميٌر صباحــاً، بــدا غيــَر راغــٍب بالذَّ

مــَع ســامر، فقالـَـت لــه أمُّــه: »ال يــا ولــدي، عليــَك أن تذهــَب؛ فاختالفُكمــا فــي أمــٍر 

ــه  ــه إلــى منــزِل صديِق ُّــَك«. وبعــَد دقائــَق مــرَّ ســامٌر كعادِت َّــه ال يحب مــا ال يعنــي أن

ســمير، وذهبــا معــاً إلــى المدرســة فَِرَحيــن.

 أقرُأ وأجيُب:

هاِب إلى المدرسة؟ . 1  ما الذي جعَل سميراً غيَر راِغٍب بالذَّ

 ما دوُر األمِّ في تغييِر سلوِك ابِنها؟ . 2

 ما شعوُر سميٍر عنَدما مرَّ صديُقه إليه؟ . 3

 ُنناقُش معًا:

من يُعلُِّمنا المحبَّةَ؟. 1

كيَف نعبُِّر عن محبَِّتنا اآلخريَن؟. 2

ُث عن َعمِل محبٍَّة قُْمُت بِه تُجاهَ اآلَخر.. 3 أتحدَّ
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س كتابي المقدَّ

كلمُة الحياة

ـاءُ، ِلنُِحــبَّ بَْعُضنَــا  َُّهــا األَِحبَـّ  أَي
بَْعًضــا، ألَنَّ الَْمَحبَّــةَ ِهــَي ِمــَن اهللِ... 
ـةُ اهللِ ِفينَــا: أَنَّ  ِبهــَذا أُظِْهــَرْت مََحبَـّ
اهللَ قَــْد أَْرَســَل ابْنَــُه الَْوِحيــَد ِإلَــى 

ــِه. ــا ِب ــْي نَْحيَ ــمِ ِلَك الَْعالَ
)1 يوحنا 4: 7 – 9(  

 أقرُأ وأجيُب:

 إالمَ دعانا يسوُع، ولماذا؟ . 1

 كيَف أظهَر اهللُ محبَّتَه اإلنساَن؟ . 2

؟ . 3  ما صفةُ اإلنساِن المحبِّ

نحيا به:  نعيُش بحسِب تعاليمه.
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َف أعظَم الوصايا، أصُل األحرَف بحسِب تسلُسِل األرقامِ من 1 إلى 6.  ألتعرَّ

 هي أعظُم الوصايا.	 

ُر عْن إيماني: أعبِّ

 أُحُبّ أُسرتي وأَصدقائي وكلَّ مَْن َحولي ألنَّ اهللَ أَحبَّنا، وقد أَظهَر لنا 
محبَّتَُه عنَدما َخلَقنا على صورِتِه ومثاِلِه. وأَرسَل لنا ابنَُه الوحيَد يسوَع 

َّه يَقبُل توبتَنا، ويسمُع صالتَنا. فاهللُ مصدُر  المسيح ِليُخلَِّصنا. كما أن
المحبَّة، وهي أعظُم الوصايا.
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حيحة:  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

الذي أحبَّنا أوالً:. 1

 أخي. اهلل. قريبي.

دعاني يسوُع إلى:. 2

 مَحبَّة أخوتي. مَحبَّة أصدقائي. مَحبَّة كلِّ النَّاس.

أكوُن ابناً هلل عنَدما:. 3

 ال أبالي باآلخرين. أوبُِّخ ِرفاقي. أسعى لنشِر المحبَّة.

 أُبيُّن رأيي في المواِقِف اآلتية، يعلُّمنا يَسوُع محبَّةَ اآلخريَن من خالل:

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أَكوُن مُسالِماً مَع جميِع ِرفاقي.

َّه لم يُعِطني قلَمه. أُخاِصُم صديقي ألن

أزوُر داَر العجزة مَع رفاقي.

أصالُح رفيَقين تخاَصما.
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كما أحبَّني يسوُع بال مُقاِبٍل، سوَف أُِحبُّ اآلخرين.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

 هِذِه ِهَي َوِصيَِّتي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَْحبَبْتُُكم.
)يوحنا 15: 12(  

ُِّب األرقامَ تَصاعُِديّاً أِلَحصَل على كلماِت اآليِة اآلتية:  أُرت

َتنعوُهماألطفاَلإِيلََّدعواواليأتوَن

385532423563
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َّتي تَدلُّ على محبَّتي    أَبحُث عن الكلَمتَين المفقودتَين بعَد شطِب الكلماِت ال
 اآلخريَن:

)محبَّة، تسامُح، َعطف، َرحمة، ِاحترام، مُساَعدة(

أحبُّ  عنَدما  اآلخَر.	 
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اهلُل يعطينا 2

ُح  حــاً برعايــِة قطعــِة أرٍض قاحلــة، فحفــَظ الفــالَّ  أوصــى َرجــٌل غنــيٌّ فالَّ

ــَي  ــاً أرادَ شــراءَ األرِض ليبن ــزرُع األرَض ويرعاهــا، لكــنَّ غريب ــةَ، وأخــَذ ي الوصيّ

معمــالً عليهــا، فأغــراهُ بالمــاِل كــي يُهملَهــا ويفســَدها، فرفــَض، وواظــَب علــى 

ُجــُل  العنايــِة بــاألرِض حتَّــى أصبَحــت بســتاناً مُنِتجــاً، فــزادَ ثمنُهــا. ولمَّــا عــرَف الرَّ

ــِه، وجعلَــه أمينــاً علــى أمالِكــِه كلِّهــا.  ُح فــِرَح بعمِل الغنــيُّ مــا قــامَ بــه الفــالَّ

 أقرُأ وأجيُب:

ح؟ . 1 جِل الغنّي ِللفالَّ  ما وصيةُ الرَّ

ُجِل الغريِب؟ . 2 ِح من الرَّ  ما موقُف الفالَّ

ُح ألَمانِته؟ . 3 َّتي َحصَل عليها الفالَّ  ما المكافأةُ ال

 ُنناقُش معًا:

أُحاوُر أصدقائي في الّصفِّ عن عمٍل قُمُت بِه وطبَّقُت من خالِله تعاليَم اهلل.	 
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س كتابي المقدَّ

كلمُة الحياة

آدَمَ  اإِللــُه  بُّ  الــرَّ  َوأََخــَذ 
َوَوَضَعــُه ِفي َجنَّــِة َعــْدٍن ِليَْعَملََها 

َويَْحَفظََهــا.
)تكوين 2: 15(  

 أقرُأ وأجيُب:

 ماذا أوصى اهلل آدمَ عندما َخلََقُه؟ . 1

 ما صفاُت اإلنساِن الذي يعمُل بوصايا اهلل؟ . 2

 كيَف أكوُن أميناً ومحافظاً على عطايا اهلل؟ . 3

َّتي وضَع اهللُ فيها آدمَ بعَد أن  جنَّةُ َعْدٍن: األرُض ال
خلَقه.

يَعملُها ويَحفظُها: يَزرعُها ويُحاِفُظ عليها.
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 أعبُِّر عن رأيي في المواِقِف اآلتيِة:

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أساعُد رفاقي في زراعِة حديقِة المدرسة.

ألعُب مَع رفاقي في الحقوِل الَمزروعة .

وارع. أُشاِرُك أبناءَ الحّي بتنظيِف الشَّ

أَقطُف أزهاَر الحديقِة ألزيَّن غرفَتي.

حيحة:  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

بُني ِمَن اهلل هَي:	  َّتي تُقرِّ األعماُل ال



ما المهامُ التي أوكلَها اهللاُ لإلنسان؟ 
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َسه ِلخيِرنا، وِمْن واجِبنا الحفاُظ عليه وتطويُره. وهبَنا اهللُ عالماً جميالً وكرَّ

ِة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

َمَواِت َوِفي األَْرِض، ِفي الِْبَحاِر َوِفي  بُّ َصنََع ِفي السَّ ُكلَّ مَا َشاءَ الرَّ
 ُكلِّ اللَُّجِج.

)مزمور 135: 6(  

َّتي تدلُّ على محبَِّة اهللِ اإلنساَن وتمييزِه َعن باقي المخلوقات. ُن األعماَل ال  ألوِّ

الَعزفالَجريالّنطق

الة الكتابةالصَّ

الّتفكير ة ا�كلالمحبَّ

الِبناء

الّنوم
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ِّبُها  َّذي يحِمُل عدداً زوجيَّاً، وأرت   أضُع دائرًة حوَل األحرِف الموجودِة في المربَّع ال
، ثمَّ أكتبُها في الفراغ ألَحصَل على المزمور. بشكٍل تَصاعُديٍّ

األرقام:          	 

 

األحُرف:          	 

 

كلُّ نسمٍة   هلّلويا )مزمور150: 6(	 



2020

يسوُع يدعو تالميَذه 3

ينــّي نايــا وأخاهــا إلــى نشــاٍط فــي   دَعــت األخــُت الُمشــِرفةُ علــى التَّعليــم الدِّ

ــي  ــاركا ف ــا. ش ــَع أقراِنهم ــا م ــاُرف األّول لهم ــاءُ التَّع ــكاَن لق ــّي، ف ــِة الح كنيس

ــمَّ عــادا  ــرأا القصــَص، ث ــاِل، وق ــَع األطف ــا م ــالة لِعب ــَد الصَّ ــِل القــّداس، وبع تراتي

ــن. ــى بيِتهمــا فرَحي إل

 أقرُأ وأجيُب:

 ما دوُر األخِت الُمشرفِة على التَّعليم الّدينّي في الكنيسة؟ . 1

 بَم شارَكْت نايا وأخوها في الكنيسِة؟ . 2

وُر الذي تُِحبُّ أن تؤدِّيَه في الكنيسة؟ . 3  ما الدَّ

 ُنناقُش معًا:

ــن دعاهــم يســوَع المســيح لنشــر . 1 مــاذا يُســمَّى الذي
بشــارِة الملكــوِت؟

كم كاَن عددُ تالميِذ يسوَع المسيح؟. 2

ماذا تفعُل لتكوَن من تالميِذ يسوَع المسيِح؟. 3
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س كتابي المقدَّ

كلمُة الحياة

 »ثُــمَّ اْجتَــاَز ِمــْن هُنَــاَك فَــَرأَى 
أََخَويـْـِن آَخَريـْـِن؛ يَْعُقــوَب بـْـَن َزبََدى 
ــِفينَِة مَــَع  ـا أََخــاهُ، ِفــي السَّ َويُوَحنَـّ
َزبـَـَدى أَِبيِهَمــا يُْصِلَحــاِن ِشــبَاَكُهَما، 
ــِفينَةَ  ــَرَكا السَّ ــِت تَ ــا. فَِللَْوقْ فََدَعاهَُم

ــاهُ«. ــا َوتَِبَع َوأَبَاهَُم
)متى 4: 22-21(  

حيحةَ:  أَختاُر اإلجابةَ الصَّ

كاَن يعقوُب ويوحنّا:. 1

 على الطّريق. في المدينة. في القارب.

طلَب يسوُع إلى يعقوَب ويوحنّا:. 2

 أن يتبعاه. أن يتاِبعا عملَهما. أن يبقيا في القارب.

أكوُن من تالميِذ يسوَع بـِ:. 3

.  إهماِل واجباتي. مُخاَصمِة أصدقائي. طاعِة والديَّ

اْجتَاَز: ساَر أو مضى.
بكةُ: أداةُ صيِد السمك. الشَّ

تَِبعاه: سارا خلَفه وأصبحا تلميَذين له.



22

ُر عْن إيماني: أعبِّ

التَّالميُذ: هم أتباُع يسوَع األواِئل.	 

 دعا يسوُع تالميَذه االثنَي عشَر؛ لنشِر الِبشارة، وليكونوا شهوداً له في 	 

كلِّ األرض.

الحة.	  يدعونا يسوُع دائما؛ً لنكوَن تالميَذه في أفكاِرنا وأعماِلنا الصَّ

 أقرُأ وأجيُب:

لماذا دعا يسوُع تالميَذه؟ . 1

 كيَف أكوُن تلميذاً ليسوَع؟ . 2
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َف األحرَف الُمناِسبة، ثمَّ أرّكُب منها كلمةً ألمألَ   أستعيُن بعمليِّة الجمِع ألتعرَّ
العباراِت في أسفِل التّمرين.

أجمُع إلى عشرة:	 

ّب يسوَع في 	  سوُل بولُس إلى اإليمان بالرَّ دُعَي الرَّ

أجمُع إلى خمسةَ عشَر:	 

دعا يسوُع تالميَذه؛ لينشروا رسالتَه في 	 

أجمُع إلى عشرين:	 

بدأَ يسوُع يدعو تالميذه 	 
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يدعوني يسوُع كما دعا تالميَذه للبشارِة بكلمِته من خالِل أفكاري وأعمالي في 
كلِّ مكاٍن وزمان.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

َوِفيَما هَُو يَْمِشي ِعنَْد بَْحِر الَْجِليِل أَبَْصَر ِسْمَعاَن َوأَنَْدَراُوَس أََخاهُ 
َُّهَما َكانَا َصيَّادَيِْن. فََقاَل لَُهَما يَُسوُع:  يُلِْقيَاِن َشبََكةً ِفي الْبَْحِر، فَِإن

 »هَلُمَّ َوَراِئي فَأَْجَعلَُكَما تَِصيَراِن َصيَّادَِي النَّاِس«.
)مرقس 1: 17-16(  

مِك، أَرسُم رمَز    من بيِن تالميِذ يسوَع االثنَي عشَر، أربعةٌ عِملوا في ِمهنِة صيِد السَّ
مكِة ِبجانِبهم: السَّ

التَّالميذالتَّالميذ

برثلاموسيعقوب بن زبدى

يهوذابطرس

سمعانمّتى

فيليبسيهوذا اإلسخريوطّي

يعقوب بن حلفىيوحّنا الحبيب

توماأندراوس
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بَّ يسوَع، ويخدمنَُه في القرى والُمدِن التي يُبّشُر فيها مَع    كانَت تلميذاٌت يَتبْعَن الرَّ
تالميِذه. أستنتُج اسَم إحداهُنَّ من وصِل النّقاِط الحمراء.
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ار الخبُر السَّ 4

 بعــَد انتظــاٍر، رنَّ جــرس الهاتف، فأســرَعِت األمّ للردّ: »... أهــالً بني... ماذا؟... 

جــَت مــن الجامعــة! يــا لــه مــن خبــٍر ســار. ومتــى ســتعودُ؟... قريبــاً،... حســناً،  تخرَّ

أنتظــُرَك... وداعاً«.

بر. ِج ولِدها مُنتِظرًة عودتَه بفارِغ الصَّ أغلَقِت األمُّ الهاتَف فِرحةً بتخرُّ

 أقرُأ وأجيُب:

روَر إلى قلِب األمِّ؟ . 1  ما الّذي أدخَل السُّ

ارِّ والخبِر الُمْحِزن؟ . 2  أميُِّز بيَن الخبِر السَّ

 ُنناقُش معًا:

أَذكُر خبراً فِرحُت به في حياتي. . 1

ما الخبُر الّسارُّ عنَدنا نحُن المسيحييَن؟. 2
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س كتابي المقدَّ

كلمُة الحياة

 َوقـَـاَل لَُهــُم: »اذْهَبـُـوا ِإلـَـى الَْعالـَـمِ 
أَْجَمــَع َواْكــِرُزوا ِباإِلنِْجيــِل ِللَْخِليَقِة 

» . ُكلَِّها
)مرقس 16: 15(  

  أكمُل العباراِت اآلتيةَ بالكلماِت الُمناِسبة:
ار( راً 	 اإلنجيل 	 الجديد - التاّلميذ - القديم - الخبُر السَّ )مبشِّ

ــروا الخليقــةَ كلَّهــا بــــــ . 1 بُّ يســوُع المســيُح اذهبــوا إلــى العالــمِ وبشِّ قــاَل الــرَّ

ُر بتعاليمِ يسوَع المسيِح يدعى . 2 مَْن يُبشِّ

كلمةُ اإلنجيِل تَعني . 3

اإلنجيُل هو العهُد . 4

من حمَل بشرى الخالِص إلى العالمِ هم . 5

اْكِرُزوا: اذهبوا وأخبروا أخباراً مُفِرحةً.
اّر. اإلنجيل: الخبُر السَّ
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ُر عْن إيماني: أعبِّ

ــيِِّد  السَّ بــِه تالميــُذ  ــُر  يُبشِّ ـذي  َـّ ال ُس  المقــدَّ ار:  هــو اإلنجيــُل   الخبُر السَّ

المســيِح كلَّ الخليقــِة.

بِّ يســوَع المســيِح  َّتــي تتكلَّــُم عــن حيــاِة الــرَّ اإلنجيُل المقّدس:  هــو الكتــُب ال

وتعاليِمه.

بِّ يســوَع  يتضمَّــُن العهــُد الجديــُد )اإلنجيــل( كتبــاً ورســائَل كتبَهــا تالميــُذ الــرَّ

وِح القــدس. المســيِح، بإلهــامٍ مــن الــرُّ

 أقرُأ وأجيُب:

اّر؟ . 1  ما المقصودُ بـالخبِر السَّ

 ماذا يتضمَُّن العهُد الجديد؟ . 2



29

 أَختاُر الكتَب الُمناسِبةَ التي تحوي أسماءَ اإلنجيلييَن األربعِة:

إنجيل . 1

إنجيل . 2

إنجيل . 3

إنجيل . 4

وِح القدس.  سُل بإلهامٍ من الرُّ . نقلَها لنا الرُّ ارُّ اإلنجيُل كلمةٌ معناها الخبُر السَّ

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

بُّ َراِعيَّ فاَلَ يُْعِوُزِني َشْيءٌ«.  »الرَّ
)مزمور 23: 1(  
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اّر: َّتي تُشيُر إلى الخبِر السَّ  أضُع إشارَة )✔( تحَت الكتِب ال

القصصكتاُب الّرسلِأعماُل

يس القِدّ
بولس

القراءةكتاُب رسائُل 

الجديدالعهد  الحسابكتاُب 
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ِة: ارَّ حيَح الذي دعا إليه يسوُع المسيُح التَّالميَذ لنقِل البُشرى السَّ   أَتبُع الطريَق الصَّ
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  أستعيُن بلغتي العربيَّة؛ ألكتشَف الجزءَ النّاقَص من اآليِة التي تدلُّ على
خدمِة اآلخِر ناقالً إجاباتي بالتَّرتيب أدناه.

حرٌف ذو شكلَين فقط، وهو من حروف العطف ............	 

كلَين وأركُِّب من األحرِف الُمتبّقية 	   في كلمة مَروان، أحذُف األحرَف ذات الشَّ

كلمةَ 

الفعُل الماضي من الُمضارع يَسقي 	 

أّول أيام األسبوع بعد أن أحذف منه أل التّعريف 	 

اسم إشارة يُستخَدم مع الجمع 	 

جمُع كلمِة الّصغير 	 

كلمةٌ مراِدفةٌ لكلمِة كوب 	 

ٌن من ثالثِة أحرف 	  شيءٌ نشربُه يوميّاً مُكوَّ

ضّد كلمِة ساخن 	 

 فقــط باســمِ تلميــٍذ فالحَقّ 

َّــُه ال يَِضيــُع أجــُرهُ. أقــوُل لكــْم ِإن
)متى10: 42(  
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َف    أمألُ الُمربَّعاِت باإلجابِة عن اآلتي، ثمَّ أجمُع أحرَف كلِّ لوٍن بالتَّرتيِب؛ ألتعرَّ
ّب يسوَع. اثنتَين من تلميذاِت الرَّ

ضّد كلمِة »أطرُح« في الرياضيات.. 1

أداةٌ يستخدمُها النَّجار لنشِر الخشِب.. 2

من زمِر األطعمِة وتوَجُد في الفواكه بكثرة.. 3

يُسّمى الموظَّف في الَمعَمل.. 4

العضو الّذي يضخُّ الّدم في جسمِ اإلنسان.. 5

بمعنى جميل.. 6

مكاٌن عاٍل.. 7

من الكائناِت البحريّة ويتميُّز بذكاِئه.. 8

المكاُن الّذي أصلّي فيه مَع الجماعة.   ،  . 9

 	  ،   اسما التلميَذتين:  
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َف كيَف أحبَّنا اهلل.   أكِمُل الفراغاِت اآلتيةَ بالكلماِت الُمناِسبة ألتعرَّ
العالم - صورته - العقل - الحواس - اهلل.

خلَقنا  على  ومثاِله.	 

أعطانا  لنميَِّز بها األشياءَ.	 

ميَّزنا عن باقي الكائناِت بـ  و اإلرادة.	 

وخلَق لنا  الجميل لنعيَش فيه.	 

ْف معاني ألقاِب  بِّ يسوَع وبعٍض من تلميذاِته. واآلَن لنتعرَّ فنا على تالميِذ الرَّ   تعرَّ
 بعِض هؤالِء التَّالميذ.

َف بعضاً من  ، وأجمُع األحرَف الّتي حصلُت عليها من النَّمط؛ ألتعرَّ أتبُع نمَط العدِّ
هذه األلقاب.

١٢٣٤٥
الللاا

يخغحص

ةنورن

٦٧٨٩١٠

١١١٢١٣١٤١٥

أعدُّ باالثنينيات: 2-  12 معنى اسم بولس 	 

أعدُّ ثالثةً ثالثةً: 1-  15 معنى اسم بطرس 	 

األرقامُ الُمتبقِّية  معنى اسم يوحنّا 	 
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َّاه على عطاياه.   أكتُب في الغيمة جملةً أعبُّر فيها عن محبَّتي اهللَ شاكراً إي

  أستبدُل الّصوَر والكلماِت اآلتيةَ في كلِّ مجموعٍة بجملٍة تعبُِّر عنها بحسِب فهمي 
س. ألهّميّة اإلنجيِل الُمقدَّ
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  أرتُّب الكلماِت بحسِب تسلُسِل ألواِن قوِس قزح من األعلى إلى
األسفل في الغيمِة؛ ألتعلَّم كيَف يرافُقني يسوُع في حياتي.

وأرشُدَكأعلّمَُك

الطّريقَ

  أنصُحَك.

عليك.عيني

التي تسلكُها.

(المزامير ٣٢ : ٨)
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ائرة ببعٍض ممَّا أنعَم اهلل علينا من ِنَعمٍ وعطايا جميلٍة، ثمَّ أرتُّب األعدادَ    أمألُ إطاَر الدَّ
ّر. قم بالحرِف الُمقاِبل؛ ألكتشَف كلمةَ السِّ تناُزلياً مُستبِدالً الرَّ

 	 ، ّر هي  كلمةُ السِّ

َِّم معاً:   ِلنرن

اآلخذ منك حياتهيا ربّي يا خالق الكون

وتأمّل مخلوقاتهيا قلبي مّجد رّب الكون

تحكي عن قّصة حبّكحتّى األزهار والحقول

يا ربّي كل شي لمجدكوفراشات تغني وتقول

ترسم فرحة جوا الّروحال ننسى نغمات الّريح

بلسم للقلب المجروحفيها من صوتك تلميح
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معالم أثرية دينّية سورّية
الكنيسة المريمية في دمشق

َأبحُث في الشابكة عن معلومات للكنيسة المريمية في دمشق 
وُأدّونها:
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ننمو مع يسوع

الوحدة الثانية

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون المتعلّم قادراً على أن:

يعي أنَّ اهلل إله واحد في ثالثة أقانيم )اآلب واالبن والروح القدس(.	 

يفهم أنَّ السيد المسيح أسس األسرار المقدسة ونقلها لنا بالروح القدس.	 

يستنتج أنَّ يسوع المسيح معنا في كل زماٍن ومكان.	 

يشرح قول السيد المسيح »ليكن كالمكم نعم نعم ال ال«.	 
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أؤمُن بإلٍه واحٍد1

. وعنَدمــا ردّدَ  اِس اإللهــيِّ  ذهبــُت مــَع أبــي إلــى الكنيســِة؛ ِلنشــارَك فــي القــدَّ

...« ســألُت  ــكلِّ ــِط ال ــٍه واحــٍد، آٍب ضاب ــُن بإل ــوَن بصــوٍت واضــٍح: »أؤم المؤمن

ــْن  ــُر ع ــذي يعبِّ ــاِن ال ــتوُر اإليم ــُه دُس َّ ــي: »إن ــاَل ل ــالةُ؟«، ق ــذِه الصَّ ــا ه ــي: »م أب

ــاهلل الواحــد«. ــا ب إيماِنن

 أقرُأ وأجيُب:

؟ . 1 اِس اإللهيِّ  أيَن نشارُك في القدَّ
`  

الةُ التي ردَّدَها المؤمنوَن معاً؟ . 2  ما الصَّ

 لماذا نردِّدُ دُستوَر اإليماِن؟ . 3

 ُنناقُش معًا:

كيَف أعبُّر عن إيماني باهللِ الواحِد في حياتي.	 
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ننمو مع يسوع

كلمُة الحياة

وِح  والــرُّ اآلِب واالبــِن   باســمِ 
الُقــُدِس اإللــِه الواحــِد، آميــن.

  أصُل الكلماِت في العموِد األّول مَع الكلماِت المناِسبة في العمود الثّاني.

اإللُه الواحُد:  هو اهللُ في ثالثِة أقانيَم؛ »اآلِب 
وِح الُقُدس«. واالبِن والرُّ

الكتُف األيمُن

أُس الَرّ

البطُن

الكتُف األيسر

باسمِ اآلِب

واالبن

وِح القدِس والرُّ

إلٍه واحٍد، آمين
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 أُتّمُم العباراِت اآلتيةَ:

باسمِ  واالبِن و  القدس.. 1

أُعلُن إيماني عنَدما أَرسُم إشارَة . 2

عمََّد الكاهُن أخي على اسمِ: . 3

  أَكتُب عبارًة جميلةً أُعبُّر فيها عن إيماني باهللِ الواحِد ومَحبَّتي له: 

ُر عْن إيماني: أعبِّ

نتعلُّم من دستور اإليمان:

وِح القدس(.	  اهلل إلٌه واحٌد في ثالثِة أقانيَم )اآلِب واالبِن والرُّ

ماء واألرِض. 	  اإليمان بإلٍه واحٍد، آٍب خالِق السَّ

اإليمان بربٍّ واحٍد يسوَع المسيح، ابِن اهللِ الوحيد.	 

وِح القدِس الُمنبِثق من اآلب.	  اإليمان بالرُّ

 أقرُأ وأجيُب:

  بماذا أعترُف في دستوِر اإليماِن؟	 
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ابِق مُميّزاً صفاِت كلِّ أقنوم:   أُكِمُل الفراغاِت مَن النَّصِّ السَّ

 	. أؤمُن بإلٍه واحٍد، آٍب 

 	. وبربٍّ واحٍد يسوَع المسيِح، 

وِح القدِس  مَن اآلب.	  وبالرُّ

ُل األشكاَل بالكلماِت الُمناسبِة لكلِّ شكٍل ألركَِّب جملةً مُناِسبةً:   أبدِّ

اآلُب:

االبُن:

الّروُح القدس:

اآلُب 
االبن 

الّروح القدس

خاِلق

اآلب

ُمنبِثق

منمولود

الكون
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وِح  دُستوُر اإليماِن هَو قانوُن االعتراِف بإيماني باهللِ الواحِد »اآلِب واالبِن والرُّ
القدِس«.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

ماِء واألرض.  أؤمن بإلٍه واحٍد آٍب ضاِبِط الكلِّ، خالِق السَّ

َف الكلمتَين المفقودتَين أشطُب الكلماِت اآلتيةَ في الجدوِل:  ألتعرَّ

 أؤمُن	 

بإلٍه	 

واحٍد،	 

آٍب	 

ضابِط	 

الكلِّ،	 

خالِق	 

ماِء	  السَّ

واألرِض	 
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َف أنَّ اهللَ    أَحلُّ العملياِت الحسابيَّةَ اآلتية، وأستبدُل النَّاتَج بالحرِف الُمناسِب؛ ألتعرَّ
إلٌه واحٌد في ثالثِة أقانيَم هي:

 األقنومُ األّول:  2+2= 5 +5= 2+1= 3+3=	 

األقنومُ الثّاني:  1 +3= 6+4= 6+6= 2+4=	 

=4+4 

 األقنومُ الثّالث:  1-5= 7+3= 8- 6=	 

 =8+5 =3+4

األقانيُم الثاّلثة هي:  و و  القدس.	 
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وِح القدس2 عطايا الرُّ

ــَب  ــِد ذه ــومِ األح ــاِح ي ــي صب ــة. فف ــي الكنيس ــالً ف ــبوعاً حاِف ــامي أس ــاَش س  ع

َّــة ابــِن أحــِد األقربــاِء،  لالشــتراك فــي القــداِس اإللهــّي، وفــي يــومٍ آخــَر حضــَر مَعمودي

ومســاءَ هــذا اليــومِ حضــَر إكليــَل بنــِت خالِتــه، وحيــَن عــادَ مــَع العائلــة إلــى البيــِت 

َّتــي شــارْكنا فيهــا فــي هــذا األســبوع تمَّــْت  ســأَل والدتـَـه: »أمـّـي، جميــُع الُمناســباِت ال

سة.   في الكنيسة«.   - نعم في الكنيسة نناُل األسراَر الُمقدَّ

سة؟    - وما األسراُر الُمقدَّ

وح القدس.  - هي عطايا الرُّ

 أقرُأ وأجيُب:

 بَم شارَك سامي في الكنيسِة؟ . 1

 ماذا نناُل في الكنيسِة؟ . 2

سة؟ . 3  ما األسراُر المقدَّ

 ُنناقُش معًا:

سة.. 1 دُ ما أعرفُه مَن األسراِر الُمقدَّ أعدِّ

ما أهمِّيَّةُ األسراِر في حياِتنا؟. 2
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ننمو مع يسوع

كلمُة الحياة

 َولَمَّا قَاَل هَذا نََفَخ َوقَاَل لَُهُم: 
وَح الُْقُدَس، مَْن غََفْرتُْم  اقْبَلُوا الرُّ
َخطَايَاهُ تُغَْفْر لَُه، َومَْن أَمَْسْكتُْم 

َخطَايَاهُ أُمِْسَكْت.
)يوحنا 20: 22 - 23(  

  أكِمُل اآليةَ اآلتيةَ بملِء الفراغاِت من الكلماِت الُمناِسبة:
اآلب - اهلل - يسوع المسيح - االبن - الّروِح القدس

 نعمةُ رِبنا  ومحبّةُ اهللِ  وشركةُ لتُكن مَعُكم 	 

جميعاً.

أُمِْسَكْت: بقيَت. 
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 أساِعُد صديقي سامي؛ ليتعلََّم الّسرَّ الذي يمارُسه في المواِقف اآلتية:

أطلُب المغفرَة
بـ .................

ُس مَع يسوع أتقَدّ
بـ ................. أصبُح أخاً

ليسوَع بـ .................

ُر عْن إيماني: أعبِّ

وح القدس في الكنيسِة، به نناُل  س: هو من عمِل الرُّ -  الّسّر الُمقدَّ
وح القدس.  ى، وننمو بالرُّ نعمةً إلهيَّةً، ونتغذَّ

وِح القدس. يُّد المسيُح، ونقلَها لنا بالرُّ سة السَّ -  أّسَس األسراَر الُمقدَّ
وح القدس. ومنها: المعموديّة، و  -  األسراُر اإللهيَّة هي عمُل الرُّ

الميرون، والّشكر اإللهّي، وسّر الّزواج، وسّر التّوبة واالعتراف، 
وسّر مسحة المرضى، وسّر الكهنوت.
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حيحة: ُن اإلجابةَ الصَّ  ألوِّ

وح القدس:	  َّه بنعمِة الرُّ بُّ يسوُع أن علَّمنا الرَّ

المعموديةالميرون

الميرون المعمودية

الميرون الكهنوت

الكهنوت
مسحة 
المرضى

مسحة 
المرضى

الشكر 
ا�لهي

الزواجالمعمودية

الزواج
التوبة 

واالعتراف

بِّ يسوَع في سرِّ  ُأصِبُح أخ� للرَّ

ب ودِمه بسّر ُيحّوُل الخبَز والخمَر إلى جسِد الرَّ

حُد العروسان ليصبحا عائلًة واحدًة  بسّر يتَّ

يحل¢ على شخٍص فيجعُله كاهن� بسّر

ُتني في المسيح بسّر وُح القدُس ُيثبِّ الر¢

وُح القدُس يشفي المرضى بسّر الر¢

الروُح القدس يغفُر الخطايا بسّر

سة عنَدما نؤمُن باآلب الخالِق وبيسوَع المسيِح والّروِح القدس  نقبُل األسراَر الُمقدَّ
الُمحيي، ونعمُل بحسب التَّعاليم والوصايا.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ
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حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

ِّي َعلَيَْك تََوكَّلُْت. ِاْحَفظِْني يَا اهللُ ألَن
)مزمور 16: 1(  

سِة أمامَ الصورِة التي تعبُّر عنُه:  أَضُع الرقَم المرافَق لكلِّ سرٍّ من األسراِر المقدَّ
سة.. 1 س.. 2سرُّ المعموديّة المقدَّ سرُّ الميرون المقدَّ
س.. 4سرُّ الّشكر اإللهّي.. 3 واج المقدَّ سرُّ الزَّ
سرُّ مسحِة المرضى.. 6سرُّ التَّوبِة واالعتراف.. 5
سرُّ الكهنوِت.. 7
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سة أَمألُ المربَّعاِت بالكلماِت المطلوبِة، واألحرُف    ألعرَف مؤسَِّس األسراِر الُمقدَّ
ُل اإلجابةَ المطلوبة. األربعةُ الموجودة في زوايا الُمربَّع تشكِّ

  أفقياً:	 

يف. 1- الفعُل المضارع من )اقتبَس( 2- من فاكهِة الصَّ

  عامودياً:	 

1- الفعُل المضارُع من )صارَع( 2- ضّد حرب.  
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يسوُع يسكُن بيَننا 3
قّصة

 عــادَت ســارةُ مــن المدرســِة الــى المنــزِل، وهــي حزينــة، فســألَتْها أمُّهــا: »مــا بِك 

يــا ســارة، لــَم أنــِت حزينــةٌ؟«. أجابـَـت: »يــا أمـّـي، الُمعلِّمــةُ قالـَـت: إنَّ مــن حــقِّ كلِّ 

ــا فــي  طفــٍل أن يكــوَن لديــه مَســَكٌن ووطــٌن يعيــُش فيــه، لكــن نحــُن فقْدنــا منزلَن

الحــرِب!«. فقالــت األمُّ: »نحــُن نعيــُش فــي وطِننــا، وســنعودُ قريبــاً الــى منزِلنــا، ألنَّ 

اهللَ حاضــٌر معنــا، وهــو فــي وســِطنا، فلنشــكْره ونثــْق بــه«. 

 أقرُأ وأجيُب:

 ما سبُب حزِن سارَة؟ . 1

 ِلَم كانَت األمُّ مُتأكِّدة بأنَّ العودَة إلى منزِلهم قريبةٌ؟ . 2

 ُنناقُش معًا:

دُ أعماالً أقومُ بها ليكوَن قلبي مَسَكناً ليسوَع.	  أحدِّ
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ننمو مع يسوع

كلمُة الحياة

 َوالَْكِلَمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ 
بَيْنَنَا، َوَرأَيْنَا مَْجَدهُ، مَْجًدا َكَما 
ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، مَْملُوءًا ِنْعَمةً 

َوَحقًّا
)يوحنا 1: 14(.   

يني الّسابق:   أقرأُ وأجيُب مُستعيناً بالنَّّص الدِّ

 مَن الكلمةُ الذي صاَر بشراً؟ . 1

 ِلَم حلَّ الكلمة بينَنا؟ . 2

الَْكِلَمةُ: يسوُع المسيُح
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يني الّسابق:   أقرأُ وأجيُب مُستعيناً بالنَّّص الدِّ

أوَضَح يوحنّا البشيُر أنَّ الكلمةَ:. 1

 صاَر مالكاً. صاَر إلهاً. صاَر بشراً.

دَعت مَحبَّةُ اهللِ الفائقةُ لإلنساِن وعنايتُه به أن يرسَل:. 2

 مريم العذراء. ابنه الوحيد. آدم وحواء.

عاَش يسوُع على األرِض على النّحو التالي، ما عدا:. 3

 إلهاً حّقاً. إنساناً مثلَنا. مالكاً.

 أبيُّن محبَّتي النّاَس وُسْكَن يسوَع في قلبي من خالِل المواقِف اآلتية:

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أتعامُل بلطٍف مَع جميِع النّاس.

وام. أِصُل الى المدرسة بعَد بْدِء الدَّ

أفرُح عنَدما أرسُم البسمةَ على وجِه طفٍل حزيٍن.

أستمُع أقواَل يسوَع وأعمُل بها.

أجلُس ساعاٍت طويلةً أمامَ الحاسوب. 
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ُر عْن إيماني: أعبِّ

 مَحبَّةُ اهللِ الفائقةُ للبشِر دعتْه الى إرساِل ابِنه الوحيِد يسوَع 
المسيح الى العالم ليخلَِّصنا ويسكَن بينَنا، وينيَر قلوبَنا، ويرافقنا في 

هر.  كلِّ أموِر حياِتنا، وسيبقى معنا الى انقضاِء الدَّ

ِبّ يسوَع المسيح عّدةُ أسماٍء، منها الكلمةُ والّراعي الّصالُح.   للرَّ
َف اسماً آخَر ليسوَع، أشطُب الكلماِت اآلتيةَ؛ ألحصَل على الكلمِة المفقودة:  ألتعرَّ

مُخلّص	 

فادي	 

مُحّب	 

الحّي	 

المحيي	 

اهللّ	 

من أسماء يسوع  تعني )اهلل معنا(.	 
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َّتي رنََّمها المالئكةُ  ُِّب حباِت العنِب بحسِب تسلُسِل أرقاِمها؛ ألعرَف التَّرنيمة ال   أرت
عنَدما جاءَ يسوُع ليسكَن بينَنا.

٦
٥األرض

وعلى
٢
هللا

١٠
المسّرة

١
المجد

٤
العال

٧
السالم

٩
الناس

٣
في

٨
وفي

أُهيّئُ قلبي بفرحٍ ليسكَن يسوُع فيِه ِبعيِش تعاليِمه وتطبيِق وصاياه.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

ها أنا ذا َواِقٌف َعلَى الْبَاِب َوأَقَْرُع. ِإْن َسِمَع أََحٌد َصْوِتي 
ى مََعُه َوهَُو مَِعي  َوفَتََح الْبَاَب، أَدْخُْل ِإلَيِْه َوأَتََعشَّ

)رؤيا 3: 20(.  
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 أستبدُل بالّرموِز الحرَف الُمناِسَب لها؛ ألحصَل على التَّرنيمة:

تعد

مالقن

أيب

- كلماُت التَّرنيمة:

- تقوُل التَّرنيمةُ:

..........................................................................

............................................

لك مَسَكناوخْذ من قلوِبنا

..........................................................................

 -

 -

فُت مْن خاللِه مقداَر عنايِة اهللِ    أَكتُب صالَة شكٍر من أجِل عمٍل نجحُت فيِه، وتعرَّ
ومَحبَّتُه لي.

أشكُرَك يا يسوُع 	 
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صدُق القوِل َنَعْم َنَعْم ال ال4

قّصة
ــراً علــى األرِض،  َّــة مُتناِث  دخلَــِت األمُّ الــى المنــزِل، فوجــَدت زجــاَج المزهري

ــوِل  ــى ق ــرُّ عل ــدى تُِص ــرى«. ون ــا ج ــي بم ــري أمِّ ــدى: »ال تُخب ــوُل لن ــي يق ورام

الحقيقــة. وحيــَن فوِجئــا بهــا أمامَهمــا احمــرَّ وجــُه رامــي، فقالـَـت لــه: »يــا ولــدي 

َّــة، لكــن ال أريــُد منــَك ســوى أن تقــوَل الّصــدَق؛ ألنَّ  البــأَس أن نخســَر المزهري

ــه. ــا ويُشــجُعنا علــى قوِل اهللّ يســمُعنا ويران

 أقرُأ وأجيُب:

َّخَذه كلٌّ من ندى ورامي؟ . 1  ما الموقُف الذي ات

 لَم طلبَِت األمُّ من رامي قوَل الحقيقة؟ . 2

 ُنناقُش معًا:

ما أهّميَّةُ أن أتكلََّم الّصدَق في حياتي؟	 
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ننمو مع يسوع

كلمُة الحياة

َّــا أَنـَـا فَأَقُوُل لَُكــْم: اَل تَْحِلُفوا   َوأَم
ََّهــا ُكْرِســيُّ  ــَماِء ألَن ـةَ، اَل ِبالسَّ َـّ الْبَت
مَْوِطــئُ  ََّهــا  ألَن ِبــاألَْرِض  َواَل  اهللِ، 
َكالَمُُكــْم:  ِليَُكــْن  بَــْل  قََدمَيْــِه،.... 

نََعــْم نََعــْم، اَل اَل.
)متى5 :37-34 (.  

حيحة:  أَختاُر اإلجابةَ الصَّ

أوصانا يسوُع أن:. 1

ّب. ماِء. نحلَف باسمِ الرَّ  يكوَن كالمُنا نََعم أو ال.  نحلَف بالسَّ

أسلُك سلوكاً صحيحاً عنَدما:. 2

 أقوُل الّصدَق دائماً. أُهمُل واجباتي. أكوُن غاضباً.

ال تحلفوا: ال تُقِسموا باهلل.
َّذي يكوُن فيه. مَْوِطئُ قََدمَيِْه: المكاُن ال
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  قبَل النّومِ بدأُت أتذكَُّر األعماَل التي قُْمُت بها هذا اليوم، فِمنها ما كنُت راضياً عنُه، 
وِمنها ما لم أَكْن راضياً عنُه.

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

1-  قلُت ألمّي: »إنّي ذاهٌب إلى صديقي 
للّدراسِة«، وذهبُت إلى النّادي أللعَب الكرَة.

2-  زرُت عمَّتي وساعدتُها في بعِض أعماِل 
البيت.

3-  طلَب منّي صديقي أْن أُعيَرهُ القلَم، فادَّعيُت 
َّه ليَس معي. أن

4-  لّما سألَني الُمعلُِّم عن سبِب تقصيري في 
واجبي اعتذْرُت بقوِل الحّق وهو المرُض.

ُر عْن إيماني: أعبِّ

 يعلُِّمنا يسوُع في الِعظة على الجبِل:
. بِّ أن يكوَن كالمُنا نََعْم نََعْم أو ال ال، وأالَّ نحلَف باسمِ الرَّ

َّه الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. أن نسمَع صوَت الحقِّ، ونعمَل به، ألن
أن نكوَن أبناءً هللِ فنتجنَّب الكذَب ونقول الّصدَق.
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  يسوُع صاِدٌق مَع اآلخريَن بأقواِله وأعماِله، وهو قدوةٌ لنا.
ادق. أضيءُ بالتّلوين الّشموَع الّتي تحمُل صفاِت اإلنسان الصَّ

أتكلَُّم

أعمُل بوصايابالحّق.

يسوَع.

أشكُّ بكالِم

أصدقا�.  أحلُف ألَُؤكَِّد

َة كالمي. صحَّ

  أَمألُ المربَّعاِت باألحرِف الُمناِسبة؛ ألعرَف ماذا علَّمني يسوُع:

َّة.. 1 أّوُل حروِف األبجدي

تَين في كلمِة اهلل.. 2 جاءَ مرَّ

أّوُل حرٍف من ماضي يصبُر.. 3

َر في كلمِة الجديد.. 4 حرٌف تكرَّ

أوُل حرٍف ِمّما يُنيُر الكوَن ليالً.. 5

يسوُع يعِلُّمنا 	 
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أكوُن صادقاً، وأتكلَُّم بالحقِّ مَهما كاَن السلوُك الذي أقومُ بِه في حياتي، وأعمُل 
بما يُرضيك يا إلهي.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

أحفُظ وصيتَك يا يسوُع فأقوُل الحقيقةَ دائماً. آمين.

 أستبدُل األرقامَ بالحروِف كي أتعلََّم أغنيةَ الّصدق:
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  أَكتُب نشيَد الّصدِق الذي تعلّمتُه:	 
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  أظلُِّل الُمربَّعات الُممثِّلة للكسوِر اآلتيِة مُستِعيناً بنمِط العدِّ الثُّنائّي،
ثمَّ أركُِّب من الحروِف الّتي حصلُت عليها كلماٍت؛ ألكتشَف الكلماِت المفقودة.

١٠
٢٠

..................................................................

سبدثقظاسحيوىرهلا ل ص ع غ

٥
١٠

..................................................................

نربداقلج ام

٤
٨

..................................................................

بعآحاف مل

 الكلماُت المفقودةُ:  هي: ............. و................ و..............................	 

وتشكِّل ...................... الثالثة.
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ج ألواِنها؛ ألحصَل على آياٍت جميلٍة  ُِّب الكلماِت في األشكاِل اآلتيِة بحسب تدرُّ   أرت
عن الّصدق.

من الغاِمق إلى الفاِتح:	 

عن
الّشرِّ

وشفتيَك عنلسانَكبالغشِّ
التّكلمِ

صْن

 )سفر المزامير34: 13(

من الفاِتح إلى الغاِمق:	 

وال بقسمٍ
آخر،

ال
بالسماء

وال
باألرض،

نعمكم نعم،
والكم ال

ال
بل لتكن تحلفوا

 )رسالة يعقوب5: 12(
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َف كيَف يسكُن  وِر اآلتيِة ألتعرَّ   يسوُع معنا في كلِّ زماٍن ومكاٍن، أعبُّر عن الصُّ
هم، وأكتُب اآليةَ التي حصلُت  يسوُع معي، ثمَّ أجمُع األحرَف بحسب اتجاه السَّ

عليها.

  يسوُع معي وأنا 	 

اآلية  )أشعياء 29 :3(	 
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دُ  َف كيَف ينمو ويتجدَّ جِر الُمناِسبة؛ ألتعرَّ   أنسُب أرقامَ المواقِف اآلتيِة إلى ورقِة الشَّ
. وُح القدُس فيَّ الرُّ

َر ِصدقي.. 1 أحلُف ألُبَرِّ

أعترُف بأخطائي ِللكاهن.. 2

وام.. 3 ّب يسوَع ودمَه على الدَّ أتناوُل جسَد الرَّ

ليب عنَدما أكوُن في احتياٍج.. 4 أرسُم إشارَة الصَّ

واءَ ألشفى من أمراضي الّروحيَّة.. 5 أتناوُل الدَّ

أساعُد صديقي في دروِسه.. 6
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َس الُمعبَِّر عن كلٍّ من اآلياِت اآلتيِة.  أكتُب الّسرَّ الُمقدَّ

ساآليات  الّسرُّ الُمقدَّ

ِإِن اعْتََرفْنَا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَغِْفَر لَنَا َخطَايَانَا 
)1يو 1: 9(  َرنَا ِمْن ُكلِّ ِإثْمٍ.  َويُطَهِّ

 مَْن يَأُْكْل َجَسِدي َويَْشَرْب دَِمي يَثْبُْت ِفيَّ َوأَنَا ِفيِه.
)يوحنا 6: 56(   

َِّذيَن اعْتََمْدتُْم ِبالَْمِسيِح قَْد لَِبْستُُم الَْمِسيَح.  ألَنَّ ُكلَُّكُم ال
)غالطية 3: 27(  

)عبرانين 13: 4( ًما ِعنَْد ُكلِّ َواِحٍد.  َواُج مَُكرَّ ِليَُكِن الزَّ

أَمَِريٌض أََحٌد بَيْنَُكْم؟ فَلْيَْدُع ُشيُوَخ الَْكِنيَسِة فَيَُصلُّوا َعلَيِْه 
)يعقوب 5: 14(  . بِّ َويَْدهَنُوهُ ِبَزيٍْت ِباْسمِ الرَّ

ُِّب الكلماِت في األشكاِل اآلتيِة بحسِب عدِد رؤوِسها باِدئاً من األقلِّ، وأكتُب ما    أرت
حصلُت عليه من تعريٍف لدستوِر اإليمان.

قانون
االعتراف

دستور
اإليمان:

باإلله
الواحد:

هو 

اآلب واالبن
والّروح القدس
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َس، ثّم أكتُب في المكاِن الُمناسِب ما أتلوهُ عنَد رسمِ إشارِة    ألّوُن الّصليَب الُمقدَّ
الّصليِب.

الة التي حصلُت  ُِّب الكلماِت في الّشموِع من األطوِل إلى األقصِر، وأكتُب الصَّ  أرت
عليها.

أؤمُن
بإلٍه

واحٍد،
آٍب

ضابِط
الكّل

خالِق واألرضالّسماِء

...........................

...........................

...........................

...........................

ِّْم معاً:   ِلنرن

نسبِّح بمحبّة اهلليا رفاقي يال يال
وفينا الفادي بيتجلّى  نسعى للخير وللنّور

بتنادي لنحّب الغيريا يسوع يلي كلّك خير
وقلبي فيك بيتحلّىبصدري عمرتلك بيت

فيك العالم محتارةجيت على األرض زيارة
د بمغارة وخلَّص هالّدنيا كالالفادي تجسَّ
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مشروع عمل

وِح القدس تصميُم شكٍل يشيُر إلى عطايا الرُّ

الوسائُل واألدواُت:	 

ن.. 1 لوُح كرتون أبيَض أو مُلوَّ

ورُق أشغال.. 2

ِمقصٌّ آمٌن.. 3

قلُم رصاص.. 4

أدواٌت هندسيّة )ِمسطرة - مُثلَّث - بيكار ......(. 5

الصق )صمغ(.. 6

علبةُ ألوان. . 7

نعمل ونتعلّم:	 

ــم أو الُمعلِّمــة . 1 يتــمُّ تقســيُم الُمتعلِّميــن الــى مجموعــاِت عمــٍل بإشــراِف الُمعلِّ
مــَع مُراعــاِة شــروِط العمــل ضمــَن المجموعــاِت.

ــا . 2 ــه عــن عطاي ــَر في ّ ــه وتعب ــا  لتصنَع ــاً لديه ــٍة شــكالً مُحبَّب ــاُر كلُّ مجموع تخت
الــّروِح القــدس: قطــار ذو عربــات - غصــن شــجرة - زهــرة - عنقــود عنــب 

- حمامــة تحمــُل غصــن زيتــون..... 

يقــصُّ الُمتعلِّمــون  بشــكٍل آمــٍن بُمســاعدِة الُمعلِّــم أو الُمعلِّمــة مــا يحتاجونـَـه . 3
ــكل الُمختــار. إلنجــاِز الشَّ

تقومُ كلُّ مجموعٍة بعرِض ما قامَت بصنِعه أمامَ زمالِئهم .. 4

ــفِّ . 5 ــكِل األفضــِل لتزييــن غرفــِة الصَّ يتــمُّ التَّصويــُت بيــَن المجموعــاِت علــى الشَّ
. به

يتّم التنفيذ بإشراف المعلّم أو المعلّمة
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القيم األخالقية

الوحدة الثالثة

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون المتعلّم قادراً على أن:

يفهم الصالة الربيّة التي علّمنا إياها الرب يسوع المسيح.	 

يبيّن أهمية عيش السالم في حياته.	 

يوّضح أهمية المشاركة والتعاون مع اآلخرين، واالبتعاد عن حب الذات واألنانية.	 

يوظّف محبة واحترام يسوع لكل الناس في عالقاته مع اآلخرين	 
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الة1 ُمنا الصَّ يسوُع يعلِّ

قّصة

ــن  ــألَها ع ــَل أن أس ــةً بخشــوع، وقب ــي راكع ــي فوجــدُت أمّ ــةَ أمّ ــُت غرف  دخل

َّاهــا يســوُع«. ففرحــُت  ــالة التــي علَّمنــا إي ــَي معــاً الصَّ ــبِب قالـَـت: »تعالــي لنُصلِّ السَّ

ــا. ــي أنَّ يســوَع حاِضــٌر بينَن ــراً، وشــعرُت ونحــُن نُصلِّ كثي

 أقرُأ وأجيُب:

 كيَف كانَت األمُّ تصلّي؟ . 1

ماذا علََّمنا يسوُع؟ . 2

 ُنناقُش معًا:

 ماذا أقوُل ليسوَع في كلِّ مّرٍة أُصلّي فيها.	 
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القيم األخالقية

كلمُة الحياة

َِّذي   فََصلُّوا أَنْتُْم هَكَذا: أَبَانَا ال
ِس اْسُمَك.  َمَواِت، ِليَتََقدَّ ِفي السَّ
ِليَأِْت مَلَُكوتَُك. ِلتَُكْن مَِشيئَتَُك 

َماِء َكذِلَك َعلَى  َكَما ِفي السَّ
األَْرِض.

)متى 6: 10-9(   

َف كيَف  ليِب بحسِب حجِمه من األكبر إلى األصغر ألتعرَّ   أرتُّب رسَم إشارِة الصَّ
أُخاطُب اهللَ في صالتي.

الذيأبانا السماواتفي

أخاطُب اهللَ في صالتي: 	 

مشيئتُك: إرادتُك.
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 أتمُِّم األشكاَل؛ ألحصَل على الطّلباِت اإللهيّة:

ليأِت

ملكوتُك

مشيئتُك
لتكُْن

َس اسمُكليتقَدّ

 	

 	

 	

ُر عْن إيماني: أعبِّ

ِّــُم   علََّمنــا يســوُع أنَّ للكنيســِة ربَّــاً واحــداً هــو أٌب لنــا جميعــاً، نرن

الســِمه القــدوس، ونرفــُع لــه كلَّ احتياجاِتنــا.

وصالتــي تكــوُن انفراديـّـة حيــَن أصلـّـي فــي خلَوتــي الخاّصــة، وتكــوُن 

جماعيـّـة عندمــا أصلـّـي مــَع المؤمنيــن فــي الكنيســة.
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 أبيُّن رأيي في المواقِف اآلتيِة التي تَجعلُني قريباً من يَسوَع: 

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أسامُح صديقي عنَدما يزعُجني.

تعجبُني ِمسطرةُ صديقي، فآخُذها بال استئذان.

أتذمَُّر عنَدما ال يستطيُع والدي تأميَن احتياجاتي.

آكُل طعامي بال تذمُّر.

أخّصُص وقتاً لمساعدِة صديقي المريض.

أفرُح في التّرنيم مَع اآلخرين.

 أصُل العبارَة من العموِد األّول مَع معناها في العموِد الثّاني.

ِس اسمك.	  أن أفرَح بما يريُده اهلل لحياتي. ليتقدَّ

اهلل عظيٌم فوَق كلِّ اسم.ليأِت ملكوتُك.	 

اهلل مِلٌك على حياتي وحياِة المؤمنين.لتُكْن مشيئتُك.	 
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 أعبّر عن محبَّتي ليسوَع بأعمالي، وأصلّي له دائماً، وأتكلَُّم مَعه على كلِّ
ما يُفرُحني ويُحزنُني.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة
ِبّ ينطُق فمي بتسبيِح الَرّ

الَِة، ِإلَيَْك يَأِْتي ُكلُّ بََشٍر.  يَا َساِمَع الصَّ
)مزمور 65: 2(  

 أستبدُل األرقامَ باألحرِف الُمقاِبلة لها؛ ألعرَف متى يغفُر لنا يسوُع.

يغفُر لنا يسوُع عندما 	 
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 أرتُّب األرقامَ الّزوجيَّة تصاعُديّاً ألحصَل على الكلمِة المفقودة.

يسوُع يسمُع 	 
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الَم2 يسوُع يعّلُمنا السَّ

قّصة
 فــراٌس وســامٌر صديقــاِن يَســكناِن فــي الحــّي نفِســه، بينَمــا همــا يلعبــاِن 

هــاَب  َّفــا عــن اللَّعــب مَعــاً بضعــةَ أيـّـامٍ، وكاَن فــراٌس قــد اعتــادَ الذَّ تَشــاجرا، وتوق

ــه  ــي كلمتَ ــَن يُلق ــه، فســمَع الكاه ــِة أبَوي ــبوٍع برفق ــّي كلَّ أس ــّداس اإلله ــى الق إل

عــن محبَّــة اآلخــِر وأهّميّــة التَّســامُح ليحــلَّ فــي قلوِبنــا ســالمُ اهلل، فشــعَر فــراٌس 

ــادا  ــا، فع ــي وتصالَح ــى رام ــالة إل ــَد الصَّ ــَب بع ــه، فذه ــرى صديَق ــه أن ي أنَّ علي

ــا. ــالمُ بينَهم ــةُ اهلل والسَّ ــت مَحبَّ ــٍد وحلَّ ــن جدي ــن م صديَقي

 أقرُأ وأجيُب:

 ما الَّذي حدَث بيَن فراٍس وسامر؟ . 1

 ما الذي جعَل فراساً يرغُب بمصالحِة سامر؟ . 2

 ما أثُر الُمصالَحة على سامٍر وِفراس؟ . 3

 ُنناقُش معًا:

أسردُ أمامَ رفاقي عمالً أدخَل سالمَ اهلل في قلبي.. 1

ما صفاُت اإلنساِن الّذي يعيُش بسالمٍ؟. 2
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القيم األخالقية

كلمُة الحياة

 ال تَُجاُزوا أَحًدا َعْن َشّر ِبَشّر 
امَ َجِميِع  مُْعتَِنيَن ِبأُمُوٍر َحَسنٍَة قُدَّ
النَّاِس. إْن َكاَن مُْمِكنًا فََحَسَب 

طَاقَِتُكْم َساِلُموا َجِميَع النَّاِس.
)رومية 12: 18-17(  

 أقرُأ وأجيُب:

ئيسةُ للنّّص؟ . 1  ما الفكرةُ الرَّ

؟ . 2  على ماذا يحثُّني النَّصُّ

تُجازوا: تُعاقبوا.
ساِلموا: ِعيشوا بسالمٍ.
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لبيّة بالثّمرِة التي تقودُني إلى عيِش الّسالمِ  أستبدُل القيمةَ السَّ

الجبُن

ا�هماُل

د التفر�

التعاون

التسامح

الشجاعة

الشجاعةالغش

األمانة

االهتمام ..............

..............

..............العدوانية

..............

نة في الكلماِت اآلتية الكلمةَ الُمناِسبة ألكمَل اآلية:  أرّكُب من األحرِف الُملوَّ

العطاء   الّسخاء   الفالّح   نسيم   	 

أمل   بناء   حضن   الماء   	 

الكون   لون   تبنيه   	 

َّهم    يُدَعون. ) متى9:5(	  طوبى لصانعي  ألن
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ُر عْن إيماني: أعبِّ

المُ هو الطَّريق لعيِش اإلنساِن  الم ومصدُره، فالسَّ  يسوُع نبُع السَّ
َّهم  الم ألن مع نفِسه واآلخريَن بلطٍف وفرحٍ وأماٍن، فهنيئاً لصاِنعي السَّ

أبناءَ اهلل يُدَعون.

حيحة:  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

اخلي هو:	  مصدُر سالمي الدَّ

 األقارب. األصدقاء. اهلل.

عيُش الّسالم يزودُني بـ:	 

 الخوف. العنف. األمان.

 أِصُل بيَن الموقِف ونوِع الّسالم الُمناِسب له:

ال أخاُف البقاءَ وحيداً ألنَّ اهلل معي دائماً.	 

أُلقي التّحيّة والّسالم على النّاس.	 

أصاِلُح صديقي إذا وقَع خالٌف بينَنا.	 

اهلل يرافقني في االمتحان.	 

أتعامَُل مَع جميِع النّاس بلطٍف.	 

المَ أعيُش الَسّ
مَع اهللا

المَ أعيُش الَسّ
مَع اآلخرين  
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الم: َّاها يسوُع لعيِش السَّ َّتي علَّمنا إي  أصنُِّف األعماَل ال

عاب 	 أساِمُح اآلخريَن 	 أتواَصُل مع اهلل بالّصالة  	 أشكُر اهلل دائماً 	 أضعُف في وجِه الصِّ
أتشاجُر مَع أصدقائي- أكوُن صاِدقاً مَع اهلل والنّاس- أتخلَّى عن مُساَعدِة اآلخريَن وقَت 

الّشّدة.

الم المأعيُش السَّ ابتعُد عن عيِش السَّ

 باإليماِن والمحبَّة والّسالم نبتعُد عن الخوِف والقلِق؛ ألّن يسوَع معنا في
كلِّ مكاٍن وزماٍن.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

َسالًَما أَتُْرُك لَُكْم َسالَِمي أُعِْطيُكْم لَيَْس َكَما يُْعِطي الَْعالَُم 
أُعِْطيُكْم أَنَا الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرهَْب.

)يوحنّا 14: 27(.  
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المِ مّما يأتي، ثمَّ أكتُب أُمنيتي التي أرغُب بها    أختاُر الّصورة التي تدلُّ على رمِز السَّ
المُ في قلبي. ليحلَّ السَّ

أ�نَّى أن 

 أحلُّ العملياِت اآلتية:

١

٢٣

٣ ٤ ٥

٧

اليومُ العالمّي للّسالم هو:  أيلول.	 
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عاُون ُمنا التَّ يسوُع يعلِّ 3
قّصة

 ذهبـْـُت مــَع عائلتــي إلــى الكنيســِة لالشــتراك فــي القــّداِس اإللهــّي بمناســبِة عيــِد 

شــفيِع الكنيســِة، وفــي أثنــاِء القــّداس رأيــُت أطفــاالً يشــاركوَن فــي حمــِل الّشــموع، 

وآخريــَن يرتّلــوَن مــَع الجوقــِة تراتيــَل جميلــةً. وبعــَد االنتهــاِء مــن القــّداِس شــارَك 

ــاِف الكنيســِة رافعيــَن صــوَر القّديــِس، وبعُضهــم يعــزُف  بعــُض األطفــاِل فــي كشَّ

علــى اآلالِت الموســيقيَّة، فأعجبَنــي مــا رأيــُت مــن تعــاُوِن األطفــاِل وقياِمهــم 

بتقاُســمِ األدواِر فــي خدمــِة الكنيســِة. فطلبــُت مــن والــدي أن أكــوَن عضــواً فــي 

جوقــِة التَّراتيــِل؛ ألشــارَك بقيــةَ األطفــاِل فــَرَح الكنيســِة. فوافــَق والــدي مَســروراً.

 أقرُأ وأجيُب:

 ما الُمناسبةُ الّتي شارَكت بها العاِئلة؟ . 1

 ما األعماُل التي شارَك فيها األطفاُل في أثناِء القّداِس اإللهّي؟ . 2

َّذي قامَ به كلُّ طفٍل؟ وما الفائدةُ منه؟ . 3  على ماذا يدلُّ العمُل الجماعي ال

 ُنناقُش معًا:

كيَف يمكنُنا أن نتعاوَن مع اآلخرين.. 1

ما صفاُت اإلنساِن الُمتعاِون؟. 2
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القيم األخالقية

كلمُة الحياة

 ِاثْنَاِن َخيٌْر ِمْن َواِحٍد، ألَنَّ لَُهَما 
َُّه ِإْن َوقََع  أُْجَرًة ِلتََعِبِهَما َصاِلَحةً. ألَن

أََحُدهَُما يُِقيُمُه َرِفيُقُه َوَويٌْل ِلَمْن 
هَُو َوْحَدهُ ِإْن َوقََع، ِإذْ لَيَْس ثَاٍن 

ِليُِقيَمُه.
)جامعة 4: 10-9(  

 أقرُأ وأجيُب:

ئيسةُ للنَّّص؟ . 1  ما الفكرةُ الرَّ

 ماذا أفعُل إذا طلَب صديقي الُمساعدة؟ . 2

ّر. َويٌْل: تحذيٌر من الشَّ
يُِقيَمُه: يساعُده.
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 أصُل بيَن اآليِة والقيمة الّتي تدلُّ عليها:

اَلَْمَحبَّةُ الَ تَْسُقُط أَبًَدا. )1 كو 13: 8(	 

َك فَأَطِْعْمُه َوِإْن َعِطَش فَاْسِقِه. )رومية 12: 20(	  فَِإْن َجاَع َعُدوُّ

بِّ تَْفتَِخُر نَْفِسي. يَْسَمُع الُْودََعاءُ فَيَْفَرُحوَن. )مزمور 34: 2( 	  ِبالرَّ

ِليَُكونُوا َواِحًدا َكَما نَْحُن. )يوحنا 17: 11(	 

 أختاُر العباراِت التي تشيُر إلى مُميّزات العمِل الجماعّي:.

تقديُم أفكاٍر 
جديدة.

يهدُر الوقَت 
والجهَد.

تعُم الفائدة على شخٍص 
واحٍد في الفريق.

يزيُد المحبَّة بيَن 
أعضاِء الفريق.

يرفُع قيمة 
العمل.

ُر عْن إيماني: أعبِّ

َر بعُضنا ببعٍض فيخدمَ كلٌّ منّا اآلخَر،   يدعونا يسوُع إلى أن يفكِّ
فيكوَن بينَنا إحساٌس مُشتَرٌك بالفرِح والحزِن، فنسلَك معاً روَح 

الجماعة.

مساعدة
اآلخر

التعاون

المحبة
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حيحة:  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

من صفاِت اإلنساِن الُمتعاِون:	 

 مُشاِرٌك الجميَع. رافٌض اآلخَر. مُِحبٌّ ذاتَه.

أسلُك روَح الجماعِة عنَدما:	 

ُر باآلخريَن. أهتمُّ بنفسي.  أعمُل وحدي. أفكِّ

 أضُع  أمامَ الموقِف الذي يظهُر فيه التَّعاون، و  أمامَ الموقِف الذي ال 
يُظِهُر التّعاوَن:

أتعاوُن مَع زمالئي إلنجاِز لوحِة الحائِط للمدرسة. 	 

أبتعُد عن صديقي عنَد شعوِره بالحزن. 	 

أشارُك في خدمة القداس اإللهّي. 	 

أساهُم في أعماٍل تخدمُ مُجتَمعي. 	 

ُِّب الكلماِت اآلتيةَ بحسِب تسلسِل األرقامِ ألحصَل على اآليِة:  أرت

اآليةُ:  )متى 18: 20(	 
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ُِّب الّصوَر اآلتيةَ؛ ألبيَّن مراحَل القيامِ بالعمِل الجماعي.  أرت

يسوُع حاِضٌر معنا في كّل زماٍن ومكاٍن، يبارُك حياتَنا وينيُر دربَنا.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ
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حبَّاُت الِحنطِة

هَُوذَا مَا أَْحَسَن َومَا أَْجَمَل أَْن يَْسُكَن اإِلْخَوةُ مًَعا.
)مزمور 1: 133(.  

 أكتُب كيَف أكوُن مُتعاِوناً في عالقتي مَع اآلخريَن كما علََّمنا يسوُع المسيح.

أنا مُتعاِوٌن

في
المدرسِة 

في
المنزِل

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

 أكتُب األحرَف التي تناِسُب األرقامَ في الخاناِت الُمواِفقة.

التّعاوُن هو 	 
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ُمنا االحترام يسوُع يعلِّ 4
قّصة

 طلبـَـت مــاري بصــوٍت مُرتِفــٍع مــن أخيهــا الكبيــر فــي أثنــاِء تنــاوِل الفطــوِر أن 

ــا:  ــة، وأجابَه ــرِة صوِتهــا الُمتعالي ــَب أخوهــا مــن نبْ ــِر، فتعجَّ ــةَ العصي ــا علب يُناولَه

ــمَّ  ــا، ث ــه بنفِســك«. فاســتغربَت مــن رفِضــه طلبَه »ال، لــن أفعــَل، اذهبــي وأحضري

قالـَـت بلطــٍف واحتــرام: »مــن فضِلــك أخــي، أحِضــْر لــي العصيــَر، فأنــا ال أســتطيُع 

الوصــوَل إليــه«. عنَدهــا نهــَض وأحضــَره: »تفّضلــي يــا صغيرتــي«.

 أقرُأ وأجيُب:

ُح الفرَق بيَن طريَقتي طلِب ماري من أخيها في جلِب العصير؟ . 1  أوضِّ
 

ِة الثَّانية؟ . 2  ِلَم استجاَب األُخ لطلِب أُخِتِه في المرَّ

 ُنناقُش معًا:
ّف في المواِقِف اآلتية، وأبيّن رأيي: أتحاوُر مَع رفاقي في الصَّ
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القيم األخالقية

كلمُة الحياة

 الَ تَْزُجــْر َشــيًْخا بَْل ِعظـْـُه َكأٍَب، 
َوالَْعَجاِئــَز  َكِإْخــَوٍة،  َواألَْحــَداَث 

ــاٍت. ََّه َكأُم
)1 تيموثاوس 5: 2-1(  

 أقرُأ وأجيُب:

 كيَف أتعامُل مَع اآلخريَن بحسِب تعاليمِ يسوع؟ . 1

 أَُوّضُح كيَف أَتَمثَُّل االحترامَ في حياتي؟ . 2

الّشيُخ: الكبيُر في الّسّن.  تزجُر: توبّخ. 
ِعظْه: انصَحه.    األحداُث: األطفال.
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حيحِة مَع )أهلي أو مُعلِّمي ومُعلِّمتي أو أصدقائي...(   أبيُّن رأيي في طريقِة التَّعامُِل الصَّ
من خالِل مواقٍف تدلُّ على االحترام.

َف الُمناِسَب في المواقِف اآلتيِة ألكوَن عطوفاً ومُحتِرماً اآلخريَن كما   أكتُب التّصرُّ
كاَن يسوُع.

ف الُمناِسبالموقُف التصرُّ

امرأةٌ كبيرةٌ في الّسنِّ تحمُل أغراضاً 
كثيرًة وتعبُر الطّريق.

طفٌل يريُد أن يُشارَكك ألعابَك.
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أعِبُّر عْن إيماني:

غيــِر، نتعلَُّمه   علَّمنــي يســوُع أنَّ االحتــرامَ واجــٌب علــى الكبيــِر والصَّ

ُن عالقــاٍت ودّيـّـةً مــَع اآلخريَن  مــن أســرِتنا ومدرســِتنا، مــن خاللــه نكــوِّ

تقــومُ علــى قبــوِل اآلخــر.

 أُبيُّن رأيي في المواِقِف الّسلوكيّة اآلتية:

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أرفُع صوتي على األكبر منّي سنّاً.

أساعُد األصغَر منّي سنّاً إذا احتاَجني.

أحافُظ على أغراِض صديقي.

أسخُر من رفيقي إذا وبََّخه الُمعلِّم.

غير من ألعابه لكي يغضَب. أحرمُ أخي الصَّ

أقاطُع صديقي في أثناِء حديِثه.

أسمُع نصيحةَ والديَّ وأعمُل بها.
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 أقرأُ الّصوَر اآلتيةَ وأضُع )✔( بجانب الموقف اإليجابّي و)✗( بجانب الموقِف 
لبّي. السَّ

الّسيُد المسيُح يحبُّ جميَع النّاس ويحترمُهم، ولنكوَن على مثاِله نحترمُ الكبيَر 
غير في القوِل والفعِل. ونعطُف على الصَّ

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ
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حبَّاُت الِحنطِة

ِلذِلَك اقْبَلُوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَنَّ الَْمِسيَح أَيْضاً قَِبلَنَا، ِلَمْجِد اهللِ. 
)رومية 15: 7(  

نة   أكتُب الكلمةَ الُمعبِّرة عن كلِّ صورٍة وأجمُع األحرَف على الُمربَّعات الُملوَّ
 للحصوِل على الكلماِت المفقودة:

المربَّعاُت الخضراءُ للكلمِة األولى، والمربَّعاُت الحمراءُ للكلمِة الثّانية.

،�من واجبنا ............................ الكب

�و ............................ عىل الصغ



قويمّي النَّشاط التَّ
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ا

فراء وأجمُع حروفَها   أقطُف حبَّاِت اإلجاصِ الَصّ

ألحصلَ على القيمِة األخالقيَّة 
األولى وأكتبُها.....................

وِر  أجمُع األحرَف المكتوبةَ على جداِر الُسّ
بعَد إعادِة بناِئه

ألحَصلَ على القيمِة الثّانيِة الّتي أتعلَّمُها من 
ّب يسوعَ. الَرّ

أكتُب القيمةَ وما تعلَّمُت منها:

.............................

.............................

.............................

.............................

القيمةُ

مَت بعَض أجزائه.  َض جداُر سوِر الحديقة لعاصفٍة، وهَدّ تعَرّ
ما الّذي ستفعلُه أنَت وأصدقاؤَك ِلتعيدوا تثبيَت أجزائه؟ 

....................................................................................

 



قويمّي النَّشاط التَّ
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ا

فراء وأجمُع حروفَها   أقطُف حبَّاِت اإلجاصِ الَصّ

ألحصلَ على القيمِة األخالقيَّة 
األولى وأكتبُها.....................

وِر  أجمُع األحرَف المكتوبةَ على جداِر الُسّ
بعَد إعادِة بناِئه

ألحَصلَ على القيمِة الثّانيِة الّتي أتعلَّمُها من 
ّب يسوعَ. الَرّ

أكتُب القيمةَ وما تعلَّمُت منها:

.............................

.............................

.............................

.............................

القيمةُ

مَت بعَض أجزائه.  َض جداُر سوِر الحديقة لعاصفٍة، وهَدّ تعَرّ
ما الّذي ستفعلُه أنَت وأصدقاؤَك ِلتعيدوا تثبيَت أجزائه؟ 

....................................................................................
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َ ِ ِ َ ُ
ُ ُّ َّ ّ ُ ّ ِ ِ ِ

ُ َ ُ
ُ ُّ َّ َّ َّ َ

.............................

.............................

.............................

.............................

ُ

أُنظُم بطاقة أكتُب فيها أهميّة
القيمِ التي تعلْمتُها خاللَ
................................................................رحلتي في قطاِر المَحبَّة

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

ْثنا معهم، وأهدْيناهُم الورودَ، وساعْدناهُم قُْمنا بزيارٍة لداِر المُسنّين، وتحدَّ
ببعِض األعمال،ِ واستمعْنا إلى قصٍص جميلٍة حكَوها لنا.
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َ ِ ِ َ ُ
ُ ُّ َّ ّ ُ ّ ِ ِ ِ

ُ َ ُ
ُ ُّ َّ َّ َّ َ

.............................

.............................

.............................

.............................

ُ

أُنظُم بطاقة أكتُب فيها أهميّة
القيمِ التي تعلْمتُها خاللَ
................................................................رحلتي في قطاِر المَحبَّة

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

ْثنا معهم، وأهدْيناهُم الورودَ، وساعْدناهُم قُْمنا بزيارٍة لداِر المُسنّين، وتحدَّ
ببعِض األعمال،ِ واستمعْنا إلى قصٍص جميلٍة حكَوها لنا.
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 أستنتُج األحرَف من األشياِء التي رأيتُها في مَساِر الَمتاهة ألصَل إلى
الكنيسِة وأجمُعها ألحصَل على ما علََّمنا إيّاه الّربُّ يسوُع المسيح.

يء األّول . 1 الحرُف األوسُط من الشَّ

يء الثاني . 2 الحرُف األول من الشَّ

يء الثّالث . 3 الحرُف األّول من الشَّ

يء الّرابع . 4 الحرُف األوسُط من الشَّ

الحرُف الثّالث من الّشيء الخامس . 5

يء الّسادس . 6 آخُر حرٍف من الشَّ

عّلَمنا الرَّبُّ 
يسوُع المسيح 



101

 أُكِمل البزَل بالقطِع النّاقصِة ألحصَل على اآلياِت المطلوبة.

ألنَّهم
أبناُء الله
يُدَعون

 طو	
لصانعي
الّسالم 

إنجيل مّتى
(٥: ٩)

١  إنَّ َمن 
يحّب الله

يوحّنا
(٤: ٢١)

يُحبُّ
أخاه
أيضاً

٢

سمَع
الرَّبُّ

ترضُّعي

الرَّبُّ يقبُل
صال�

سفر املزام¡
(٦: ٩)

٣

َّتي حصلت عليها بَعد تطبيِق قطِع البزِل، وأكتُب كلَّ قيمٍة تناسبُها:  أكتُب اآلياِت ال
القيمةاآلية

ِّْم معاً:  ِلنرن

د حتَّى يخلّصنا راعينا الفادي يسوع تجسَّ
وبنوره يمحي العتمات وعلى ملكوته يرجّعنا
الّراعي الّصالح ناطرنا نرجع على بيته ونعود
ومهما بعدنا يساعدنا نورث المجد الموعود
نحن القلب الما بيحيد يا ربّي تبارك وتزيد
حتى تبقى محبّتنا نور القلب المالو حدود
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معالم أثرية دينّية سورّية
كنيسة سّيدة النِّياح - حارة الزَّيتون في دمشق

يتون  ياح - حارة الزَّ َأبحُث في الشابكة عن معلومات لكنيسة سّيدة النِّ
في دمشق وُأدّونها:
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العالقات اإلنسانية

الوحدة الرابعة

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون المتعلّم قادراً على أن:

يبيّن أهمية طاعة واحترام الوالدين.	 

 يوّضح أهمية المدرسة في تنمية وتعزيز دوره بالمشاركة في خدمة أسرته ومجتمعه 	 

ووطنه.

يستنتج أهمية الوطن الذي يعيش فيه ويدافع عنه مقتدياً بالسيد المسيح.	 

يوظّف االستخدام الصحيح للتكنولوجيا شاكراً اهلل على عطاياه.	 
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أنا وُأسرتي1

قّصة
ــَل  ــن المدرســة، وقب ــِت م ــى البي ــا إل ــان، عادت ــان مُجّدت ــا تلميذت ــا وصوفي  فادي

ــت كلٌّ منهمــا صــالَة المائــدِة مــَع أهِلهــا، وبعــَد الطعــامِ  ــاُوِل طعــامِ الغــداِء صلَّ تن

ّب. ــرَّ ــوا شــاكرين ال أيضــاً صل

َّها: لماذا نصلّي قبَل الطَّعامِ وبعَده وقبَل النَّومِ وبعَده؟ سألَْت فاديا أُم

باح لنبدأ  األمُّ: نصلـّـي ِلنشــكَر اهلل علــى ِنَعمــِه، وعلــى ختِْمنا النَّهار بســالمٍ، وفــي الصَّ

اس اإللهــّي  ّب. فســألَت صوفيــا: أال تكفــي صــالة العائلــة فــي القــدَّ يومَنــا ببركــِة الــرَّ

يــومَ األحــد فقــط؟ أجابـَـت األمّ: صــالةُ العائلــة فــي البيــِت ضروريــةٌ كالقــّداس، ألنَّ 

. العائلــةَ هــي كنيســةٌ صغيــرةٌ للّربِّ

 أقرُأ وأجيُب:

 لماذا علينا أن نصلّي قبَل الطّعام وبعَده؟ . 1
 

الة قبَل النومِ وبعَد االستيقاظ؟ . 2 بُب الذي يدفُعنا للصَّ  ما السَّ

 ُنناقُش معًا:

كيَف تعبُِّر ألفراِد عائلِتك عن محبَِّتك لهم؟. 1

كيَف ترتبُط األسرةُ بالكنيسة؟. 2
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العالقات اإلنسانية

كلمُة الحياة

ــوا َواِلِديُكــْم  ــا األَْواَلدُ، أَِطيُع َُّه  أَي
ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء ألَنَّ هــَذا مَْرِضــيٌّ ِفــي 

. بِّ الرَّ
َُّهــا اآلبَــاءُ، اَل تُِغيظُــوا أَْوالَدَُكــْم  أَي

ِلئَــالَّ يَْفَشــلُوا.
)كولوسي 3: 20- 21(  

ُِّب األحرَف اآلتية استناداً إلى كلمِة الحياِة؛ ألستنتَج العبرَة منها:  أرت
)ض 	 ط 	 ا 	 ر 	 ع 	 ى 	 ة(

ّب. الوالدين ِمن  الَرّ

: مقبوٌل ومُحبَّذ. مَْرِضيٌّ
ً تُِغيظُوا: تغضبوا كثيرا
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حيحة و )✗( أمامَ العبارة الخاِطئة.  أضُع )✔( أمامَ العبارِة الصَّ

فوا كما يحلو لهم. 	  على األوالِد أن يتصرَّ

على األهِل أن يعتنوا بأوالِدهم. 	 

ّب. 	  طاعةُ الوالدين إرضاءٌ للرَّ

على األوالِد احترامُ والديهم. 	 

على األهِل إهماُل أوالِدهم. 	 

 أستبدُل الرموز باألحرِف ألحصَل على العبارِة المطلوبة:

أبنلاه

 	، إننَّا ندعو: 

إننَّا ندعو:  ، 	 
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ُر عْن إيماني: أعبِّ

 كاَن يســوُع الطفــُل مُطيعــاً لعائلِتــه، وكاَن ينمــو فــي النّعمــِة والفهــمِ؛ ليعلّمنا 

ُّــوا والديهــم ويطيعوهــم فــي األعمــاِل الحســنة،  َّــه يجــُب علــى األوالِد أن يحب أن

ّب يســوَع فــي عائلِتــه. وأن يســاعدوا الجميــَع ليكونــوا علــى مثــاِل الــرَّ

ى بالــروِح مُمتِلئــاً حكمــةً، وكانـَـت نعمــةُ اهلل عليه«.  »وكاَن الصبــيُّ ينمــو ويتقــوَّ

)لوقا 2: 40(  

)لوقا 2: 51( »وكاَن خاضعاً لهما«.  

 أمألُ شجرَة عائلتي:

يسوع المسيح

كلُّ العائالِت المسيحيَّة لها جذٌع مُشتَرٌك واحٌد هو 	 
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يرعى األبواِن أوالدَهما ويربياِنهم بحسِب تعاليمِ يسوَع المسيح والكنيسة، وينمو 
. بِّ األطفاُل وهم يطيعوَن األهَل ويتعلَّموَن ِمنهم كلَّ ما هَو مُرِضيٌّ للرَّ

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

أَْكِرمْ أَبَاَك َوأُمََّك، َوأَِحبَّ قَِريبََك َكنَْفِسَك.
)متى 19: 18(  
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 أَصُل األعماَل أو األدواَر الّتي يقومُ بها كلُّ فرٍد من أفراِد العاِئلة تحَت رعايِة يَسوع:

حماية
العائلة

التّعلُّم

توفيُر
حاجات العائلة

االحترام

الّرعاية

الطّاعة

إرشادُ العائلةالمحبَّة

يسوع المسيح

الزوج والزوجة

األوالد
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أحبُّ َمدرستي 2
قّصة

هــاَب إلــى المدرســِة،  َّهــا مريضــةٌ، وال تســتطيُع الذَّ  ادَّعــت نــور صبــاَح اليــومِ أن

ــا  ــا: »عنَدم ــور ألمِّه ــت ن ــودِة قال ــِق الع ــي طري ــة، وف ــى الطّبيب ــا إل ــا والدتُه فأخَذته

أكبــُر ســأصبُح طبيبــةً ألعالــَج األطفــاَل«، فأجابـَـت األمّ: »مــن تُريــد أن تصبــَح طبيبــةً 

ــي  ــَد ف ــومٍ، وتجته ــى المدرســِة كلَّ ي ــَب إل ــا، فتذه ــةً لهدفه ــا أن تكــوَن وفيَّ عليه

َّهــا الطّريــُق الوحيــُد للوصــوِل إلــى األحــالم«. دروِســها، ألن

ــَدت مالبَســها، وتناولَــت  ــور بنشــاٍط، وارت ــي اســتيقظَت ن ــومِ التَّال ــاِح الي فــي صب

ــةَ اإلفطــاِر مــع أســرِتها، ثــمَّ ذهبَــت إلــى المدرســِة وهــي ســعيدةٌ. وجب

 أقرُأ وأجيُب:

 لَم تذهُب نور إلى مدرسِتها؟ . 1
 
 

هاِب إلى المدرسِة لتحقيِق أحالِمها؟ . 2  هل تكتفي نور بالذَّ
 

 ُنناقُش معًا:
أتحاوُر مع رفاقي في األسباِب التي تجعلُني أذهُب إلى المدرسة	 
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العالقات اإلنسانية

كلمُة الحياة

َوَجــَداهُ  ـامٍ  َـّ أَي ثاَلَثَــِة   َوبَْعــَد 
ِفــي الَْهيْــَكِل، َجاِلًســا ِفــي َوْســِط 
َويَْســأَلُُهْم.  يَْســَمُعُهْم  الُْمَعلِِّميــَن، 
ِمــْن  بُِهتُــوا  َســِمُعوهُ  َِّذيــَن  ال َوُكلُّ 

َوأَْجِوبَِتــِه. فَْهِمــِه 
)لوقا 2: 47-46(  

 أقرُأ وأجيُب:

 لَم كاَن يسوُع الطّفُل يذهُب إلى الهيكِل؟ . 1
 
 

 ما الذي أدهَش الُمعلِّمين في شخصيِّة الطّفِل يسوَع؟ . 2
 

الَْهيَْكل: بيت اهلل.
بُِهتُوا: دُِهشوا.
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 أقرأُ الّصوَر اآلتيةَ مُبيّناً الحقوَق التي أحصُل عليها في المدرسِة.

مُها لي المدرسة: 	  أذكُر حقوقاً أخرى تقدِّ

ُر عْن إيماني: أعبِّ

ـُم كابــٍن فــي البيــت، وكتلميــٍذ فــي   يســوُع قدوتــي، فكمــا كاَن يتعلَـّ

الهيــكل، وكُمشــتِرٍك فــي المجتمــِع، يتعلَّــُم مــن اختباراِتــه وتجارِبــه التــي يمــرُّ 

ــَق أحالمــي  بهــا فــي الحيــاة، ســأتعلُّم فــي مَدرســتي، بيتــي الثّانــي، كــي أحِقّ

ــي. وأســتطيع مــن خالِلهــا أن أشــارَك فــي خدمــِة أســرتي ومُجتَمعــي ووطن
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َّذي يجُب أن أُؤدّيه تجاهَ مدرسِتي:  أقرأُ جدوَل الحقوِق اآلتي، وأكتُب الواجَب ال

الواجُبالحقُّ

حقُّ التّعلُّم.

حقُّ اللَّعب.

حقُّ التَّعبير عن الّرأي.

حقُّ الحمايِة من العنِف.

 أضُع )✔( بجانب العبارِة الّصحيحة و )✗( بجانب العبارِة الخاِطئة.

ليَس للُمتعلِّم أيُّ حقوٍق في مدرسِته. 	 

للُمتعلِّم حقُّ التَّعبيِر عن رأيه. 	 

ِّخاِذ القراراِت التي تهمُّه في المدرسة. 	  من حقِّ الُمتعلِّم االشتراُك في ات

من واجِب الُمتعلِّم الحفاُظ على أثاِث مدرسِته. 	 

من حقِّ الُمتعلِّم اللَّعب في مدرسِته. 	 

من واجِب الُمتعلِّم احترامُ مُعلِِّمه. 	 
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َّذي نستثمُر فيه قدراِتنا ونحقُِّق أحالمَنا، ونتعلَُّم فيه ما  المدرسةُ هي المكاُن ال
يفيُدنا ونحصُل على حقوِقنا ونؤِدّي واجباِتنا.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

ََّك ِإذَا فََعلَْت هَذا،  الَِحْظ نَْفَسَك َوالتَّْعِليَم َودَاِومْ َعلَى ذِلَك، ألَن
َِّذيَن يَْسَمُعونََك أَيْضاً. تَُخلُِّص نَْفَسَك َوال

)1 تيموثاوس 4: 16(.  

َف الذي سلكوه. لوكيِّة اآلتية، وأحّددُ التََّصرُّ  أبيُِّن رأيي في المواقِف السُّ

ترمي مها األوساَخ في ِفناِء المدرسِة.  . 1

يجيُب ميالدٌ مُعلِّمتَه إجاباٍت غيَر الئقٍة.  . 2

ال يؤجُِّل هاني واجباِته المدرسيَّة إلى يومِ غٍد.  . 3



115

َّتي   أكتُب الواجباِت الّتي على األطفاِل أن يؤدُّوها للوصوِل إلى المدرسِة، والحقوَق ال
يحصلوَن عليها فيها.

أداء الواجبات
المدرسية

الحفاظ
على نظافة
المدرسة

اللعبالتعلم

الحقوقالواجبات
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ُأحبُّ وطني3

قّصة

 ســألُت جــّدي عّمــا فــي الّصنــدوِق الخشــبّي الـّـذي يحتفــُظ بــه فــي غرفِتــه، 

ــدوِق  ــى الّصن ــا«. فأســرعُت إل ني ــي الدُّ ــٍز ف ــى كن ــه بأغل ــُظ في ــي: »أحتف ــاَل ل فق

ُّــراِب وكتابــاً بعنــوان أحــبُّ وطنــي،  ورفعــُت غطــاءَه فلــم أِجــد إالَّ حفنــةً مــن الت

وحيــَن ســألتُه: »أيــَن الكنــُز؟« أجابَنــي: »وهــل هنــاَك أغلــى مــن تــراِب الوطــن«.

 أقرُأ وأجيُب:

 لماذا احتفَظ الجدُّ بحفنٍة من تراِب الوطن؟ . 1
 

لماذا احتفَظ الجدُّ بالكتاِب؟ . 2

 ُنناقُش معًا:
ما الكنُز الذي تحبُّ أن تحتفَظ به من وطِنك؟	 



117117

العالقات اإلنسانية

ــِت  ــِليَم اْرتَجَّ ــَل أُوَرَش ــا دََخ  َولَمَّ
الَْمِدينَــةُ ُكلَُّهــا قَاِئلَــةً: مَــْن هــَذا؟ 
يَُســوُع  هــَذا  الُْجُمــوُع:  فََقالَــِت 
َّــِذي ِمــْن نَاِصــَرِة الَْجِليــِل...،  النَِّبــيُّ ال
ِفــي  َوعُــْرٌج  عُْمــٌي  ِإلَيْــِه  مَ  َوتََقــدَّ

فََشــَفاهُْم.  الَْهيْــَكِل 
)متى 21: 10- 14(  

 أقرُأ وأجيُب:

أيَن ُوِلَد يسوُع وقضى طفولتَه وشبابَه؟  . 1
 

ما األعماُل التي قامَ بها يسوُع في وطِنه؟  . 2

 عالمَ تدلُّ أعماُل يسوَع في وطِنه؟ . 3
 

أُوَرَشِليم: القدس.
نَاِصَرةُ الَْجِليِل:  مدينةٌ في فلسطيَن عاَش فيها يسوُع.
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 أمألُ خريطةَ المفاهيمِ باألعماِل التي يتجلَّى فيها حبّي وطني.

أحبُّ وطني يف

مدينتيمدرستيأَرس�

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

ُر عْن إيماني: أعبِّ

 يحــبُّ يســوُع وطنـَـه، وينمــو فيــه بالنّعمــة والقامــِة والحكمــِة. ويتجلّى 

ــم بشــرى  ــَل له ــم لينق ــاِب إليه ــاس، والذه ــِة النَّ ــي خدم ــذا الحــبُّ ف ه

الخــالص، ويطعــَم الِجيــاع، ويشــفي المرضــى.

 كيَف أظهُر محبَّتي وطني مُقتِدياً بيسوَع؟
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 أُساعُد إحدى النَّحلَتين في الوصوِل إلى حقوِقي، واألخرى إلى واجباِتي.

واجبات

أضيُف حقوقاً أخرى أرغُب في أن أحصلَ عليها في وطني.

أضيُف واجباٍت أخرى يجُب علّي أن أؤدِّيها نحَو وطني.

حقوق

التعلم
العيش بسالم

بناء الوطن
حماية الوطن
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علَّمني يسوُع أْن أكوَن مواِطناً صالحاً، أُؤدِّي واجباتي تجاهَ أسرتي، ومُجتمعي، 
ووطني، والنّاس من حولي.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

يَا أَْوالِدي، الَ نُِحبَّ ِبالَْكالَمِ َوالَ ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ!
)يوحنا 3: 18(  

 أختاُر العمَل الذي أرغُب القيامَ به ألخدمَ وطني.

أذكُر عمالً آخَر أرغُب في أن أقومَ به: 	 
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نة؛ ألحصَل على العبارة المفقودة بعَد ملِء   أجمُع األحرَف على الُمربَّعات الملوَّ
أسماِء صوِر الفواكِه والخضاِر والنَّباتاِت.

...........................................................
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أنا والتكنولوجيا 4
قّصة

ــبِب، أجــاَب: »بعــُض   جلــَس النَّجــاُر مهمومــاً فــي المســاِء فســألَه ابنُــه عــن السَّ

ـون أنَّ عملــي جودتُــه عاليــةٌ، لكــنَّ شــكلَه قديــٌم«. فأحضــَر االبــُن  النّــاس يظنُـّ

ــَب  ــابكة«. فتعجَّ الحاســوَب، وقــال: »ســنبحُث عــن أحــدِث التَّصميمــات فــي الشَّ

ــاِث  ــةً ألث ــكاالً حديث ــابكِة أش ــَر الشَّ ــه عب ــُن ألبي ــرَض االب ــه، وع ــن كالِم األُب م

أنَّ  وأدرَك  رأى  بمــا  األُب  أُعِجــَب  تصميِمهــا.  وطريقــِة  والمكاتــِب  المنــازِل 

ــرًة.  ــَد كثي ــوِب فوائ للحاس

 أقرُأ وأجيُب:

ما الذي يُشغُل باَل األِب؟  . 1
 

ما ردُّ فعِل األِب على اقتراِح ابِنه؟  . 2

َّذي اقترَحه االبُن؟  . 3 ُّك بالحلِّ ال ما رأي

 ُنناقُش معًا:
ُر 	  َّذي يتكرَّ حيحة و)2( أمامَ العبارِة الخاِطئة، والرقُم ال  أضُع رقَم )1( أمامَ العبارِة الصَّ

أكثَر هَو دليلي الستخدامِ الحاسوِب بشكٍل صحيح.

اختُرَع الحاسوُب لـِ: 	 

االطّالع على
كلِّ ما هو مفيٌد

التّواُصل
بينَ النّاس

التّعلُّم بطرٍق
جديدٍة

عرض برامَج
ُمسيئة

عرض مشاكِلنا 
خصيَّة الشَّ

التَّسلية في
أوقاٍت معيَّنة

الفائدة العلميّة
والبحث المُستمّر
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العالقات اإلنسانية

 ُكلُّ األَْشــيَاِء تَِحــلُّ ِلــي، لِكــْن 
ُكلُّ  تُواِفــُق.  األَْشــيَاِء  ُكلُّ  لَيْــَس 
األَْشــيَاِء تَِحــلُّ ِلــي، لِكــْن اَل يَتََســلَُّط 

َعلَــيَّ َشــْيءٌ.
)1 كورنثوس 6: 12(  

حيح. سوِل بشكِلها الصَّ ابقة لبولَس الرَّ دُ إجاباتي )مواقفي( ألطبَق اآليةَ السَّ  أحدِّ

 	 . أتناوُل شوكوال بكمياٍت مُعتِدلة أو بِمقداِر ما أحبُّ

أذهُب لزيارِة صديقي الَمريِض أو للعِب مَع أصدقاءَ آخرين. 	 

أرتدي ثياباً غاليةَ الثَّمن أو الُمناِسبة لعمري. 	 

الِة. 	  باح يومَ األحِد أو أذهُب إلى الصَّ أنامُ لفترٍة أطوَل في الصَّ

أقومُ بواجباتي المدرسيَّة أو أجلُس أمامَ الحاسوب. 	 

تُواِفُق: تُفيد.
يَتََسلَُّط: يسيطُر علّي.
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حيحة:  أختاُر اإلجابةَ الصَّ

أكوُن مَع يسوَع في كلِّ ما يأتي، ما عدا:	 

 أجلُس أمامَ الحاسوِب فترًة طويلةً للتسلية. أقومُ بواجباتي المدرسيّة.

س.  أقرأُ قصصاً من الكتاِب الُمقدَّ

أستخدمُ الحاسوَب للتّسلية عنَد:	 

 أوقات الفراِغ وبشكٍل محدود. عودتي مباشرًة من المدرسة.

 التّحضير لالمتحان.

ُر عْن إيماني: أعبِّ

بِّ يسوَع ُحسَن اإلدراِك والقدرِة على: أنَمْت فيَّ تعاليُم الرَّ
- اختياِر المواقِع الُمفيدِة لتطويِر دراستي.

- ابتكاِر الحلوِل لبعِض الُمشِكالت.
حيحة. - تحديِد الخياراِت الصَّ

حتَّى أصبحُت أعدُّ نفسي؛ ألكوَن مُساِهماً في عالَمِ التَّكنولوجيا والتَّطوير.
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 أقرُأ وأجيُب:

أُطبُّق تعاليَم يسوَع في أثناِء:	 

استخدامُ الحاسوِب عندما:  . 1
 

أختاُر مع رفاقي المواضيَع التي تُساعُدنا في الّدراسة مثل:  . 2
 

َّة، وأُخبُر رفاقي عنها: ةَ حياِة شفيعي بالمعمودي ابكة قصَّ  أَستخرُج من الشَّ

 
 

 أضُع )✔( بجانب األعماِل التي يُستخَدم فيها الحاسوب:
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اهلل أعطى اإلنساَن العقَل هبةً، وميََّزه عن سائِر المخلوقاِت، وبفضِل العقل اخترَع 
الحاسوَب لخيِر البشريِة وتطويِرها.

ُة وحيَّ ُزواَدتي الرُّ

حبَّاُت الِحنطِة

ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكاَلمَُك َونُوٌر ِلَسِبيِلي.
)مزمور 119: 105(  

دُ رأيي في المواقِف اآلتيِة الّتي تساعُدني ألكوَن طفالً مُبِدعاً:  أُحدِّ

ال أواِفُقأواِفُقالمواقُف

أضبُط نفسي وال أسيءُ لصديقي إذا أغَضبَني.

أحاوُل حلَّ مَسألِة الرياضياِت إن لم أستِطع ذلَك 
ة األولى. في المرَّ

اِبكة. أبحُث عن مواضيَع تخصُّ دراستي في الشَّ

أحاوُل االنسحاَب عنَدما أكسُر شيئاً في المنزِل. 

ق في مدرستي ألكوَن فرداً  أسعى للنَّجاح والتّفوُّ
ناِفعاً لوطني.

ُض  أهتمُّ بما حولي وأِجُد حلوالً أليِّ مُشِكلٍة أتعرَّ
لها.
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 أَصُل بين كلمات اآلية اآلتية، ألكتشف بماذا ميَّز اهلل اإلنسان، وبه اخترَع 
الحاسوب:

»ُكلُّ األَْشيَاِء تَِحلُّ ِلي، لِكْن لَيَْس ُكلُّ األَْشيَاِء تُواِفُق« )1 كورنثوس 6: 12(.	 

ءايشألا

ايللك

لكنلحتل

قكسيلع

للتوافق

الأشياء

خلَق اهلل اإلنسان، وميّزه عن باقي المخلوقات بــــ .................. واإلرادة.	 
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 ألّوُن كَلّ كلمٍة أجُدها مُقاِبلةً للعباراِت اآلتية:

خُص الذي يعلُِّمنا في المدرسة.	  الشَّ

المكاُن الّذي أعيُش فيه.	 

شيءٌ أستخدمُه ألحلَّ وظيفتي.	 

المكاُن الّذي أذهُب ألتعلََّم فيه. 	 

أشخاٌص يسكنوَن بجانِبنا.	 

والُد أبي.	 

 أُكّوُن من الكلماِت التي بقيَت عبارًة تعبّر عن شعوري ِتجاهَ عائلتي:

 أضُع كلَّ بطاقٍة في الّصندوِق الُمناِسب لها

حقوقي في مدرستيواجباتي تجاه مدرستي التّعلُّم

التزامُ قوانين
المدرسة

متابعةُ
دروسي 

اللّعب

الّرعاية

االحترام

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

جدي

أسرتي

قلم
أنا

بيت

مدرسة

أحب

جيران

معلّم



129

 أصُل كلَّ عبارٍة بما يناسبُها:

أدافُع عنه وأنشُد النَّشيد الوطني بفخٍر واعتزازحبُّ الوطن	 

البيَت والحضَن الّدافئأخدمُ وطني عنَدما	 

ٌسالوطُن يعني	  واجٌب مُقدَّ

 أجمُع األحرَف التي سأحصُل عليها ألكتشَف الكلمةَ المفقودة:

أوُل حرٍف من كلمِة سهل . 1

أوُل حرٍف من كلمِة ورد . 2

آخُر حرٍف من كلمِة نهر . 3

أوُل حرٍف من كلمِة ياسمين . 4

آخُر حرٍف من كلمِة زهرة . 5

وطنُنا الّذي نفخُر ونعتزُّ به 	 
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حيح مُبتِدئاً من ِّجاِه الصَّ اعة الصغير باالت ُك عقرَب السَّ  أحرِّ
الّساعة الّسادسة، وأجمُع مقاطَع اآليِة وأكتبُها:

6:00 َولَمَّا َجاءَ ِإلَى َوطَِنِه	 

12:00 َحتَّى بُِهتُوا َوقَالُوا	 

9:00 َكاَن يَُعلُِّمُهْم ِفي مَْجَمِعِهْم	 

اُت؟	  3:00 ِمْن أَيَْن ِلهَذا هِذِه الِْحْكَمةُ َوالُْقوَّ

 

 )متى 13: 54(
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راِت التي حدثَت في ظلِّ التكنولوجيا:  أقارُن األفكاَر اآلتيةَ ألبيَّن التطوُّ

ر العبارة قبَل الّتطوُّ
الّتكنولوجّي

ر  بعَد الّتطوُّ
الّتكنولوجّي

قراءةُ الكتِب

الوصوُل للمعلوماِت

نشُر المعلوماِت

التَّواُصل مَع اآلخرين

 أحلُّ األحجيةَ اآلتية:

َّذي نتعلَُّم فيه، إذا جمْعنا األحرف 	   أنا كلمةٌ من ستِة أحرٍف تدلُّ على المكاِن ال

المقابلة لألرقام من )1 إلى 6(

رسيّة ة الَدّ الّذي آخذهُ في الحَصّ

وحدةٌ من وحداِت قياِس الطُّول

مُراِدف لكلمِة يَمشي

٤+٣+٢

........................

٣+٥+١

........................

٦+٤+٦

........................

+٣

........

أستبدُل األرقامَ باألحرِف التي َحصلُت عليها، من أكوُن؟ 	 



132

  أنا كلمةٌ من أربعِة أحرف تدلُّ على المكاِن الذي تنتمي إليه،	 

إذا جمْعنا األحرف المقابلة لألرقام من )1 إلى 4(:

َوحدةٌ من وحداِت  قياِس الوزن

جمُع طير

تراٌب ممزوٌج مَع الماء

٣+٢

................

١+٤+٢

........................

+٥

........

٣+٤+٢

........................

أستبدُل األرقامَ باألحرِف التي َحصلُت عليها، من أكوُن؟ 	 

 أنا كلمةٌ من خمسِة أحرٍف تدلُّ على عائلِتك، إذا جمْعنا األحرف المقابلة لألرقام 	 

من )1 إلى 5(:

أعلى جزٍء من أجزاِء جسم اإلنسان

مُراِدف لكلمِة تُشاِهُد

آخُر حرٍف من حروِف األبجدية

٢+١+٣

........................

٦+٣+٤

........................

٥

........

أستبدُل األرقامَ باألحرِف التي َحصلُت عليها، من أكوُن؟ 	 
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ّب يسوَع. ِة ميالِد الرَّ ابكة أو أيِّ مصدٍر آخَر عن قصَّ  أبحُث باستخدام الشَّ

ِّْم معاً:   ِلنرن

نرفعها بالعاليإيدي بإيدك يا خّي

تنّور هالّدرب الّصعبةونضوي قناديل محبّة

نحن جنود صغار صغارونغنّي ونقول نحن والدك يا يسوع

نحن صخور نحن حجارنحن والدك يا يسوع

على الفرحة والّضحكة الحلوةنبني بسواعد أخوة

مع يسوع نصنع معجزاتونغني ونقول
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مشروع عمل

الة الربّية(  إنشاء لوحة توّضُح أقساَم صالِة أبانا )الصَّ

الوسائُل واألدواُت:	 
طبَُق كرتون أبيُض اللّون.. 1

نة.. 2 مجموعةٌ من األوراق الُملوَّ

ِمقصٌّ آمٌن. . 3

قلُم َرصاص.. 4

الِصٌق )صمغ(.. 5

نعمل ونتعلّم:	 

ُم الصفُّ بإشراِف الُمعلِّم أو الُمعلِّمة إلى مجموَعتين.. 1 يُقسَّ

يقــومُ الُمتعلِّــم بتقســيم طبــِق الكرتــون األبيــض الــى قســَمين مُتســاويَين بُمســاَعدة . 2
ــم أو الُمعلِّمة. الُمعلِّ

 يكتــُب الُمتعلِّــُم بخــطٍّ عريــٍض علــى القســمِ األّول مــن طبــِق الكرتــون الطَّلبــات . 3
َّتــي تخــصُّ اإلنســاَن. َّتــي تخــصُّ اهلل، وعلــى القســم الثانــي الطَّلبــات ال ال

نــة علــى المجموعــِة األولــى، . 4 يقــومُ الُمعلِّــُم أو الُمعلِّمــةُ بتوزيــِع ثــالِث أوراٍق مُلوَّ
ــة،  وتطلــُب منهــم رســَم ثــالِث فراشــاٍت. وأربــع أوراٍق علــى المجموعــِة الثّاني

وتطلــُب منهــم رســَم أربــِع زهــراٍت.

ــاِت . 5 ــى الفراش ــصُّ اهلل عل ــي تخ َّت ــات ال ــِة الطَّلب ــى بكتاب ــةُ األول ــومُ المجموع تق
نــة والمجموعــة الثانيــة بكتابــِة الطَّلبــاِت التــي تخــصُّ اإلنســاَن علــى  الُملوَّ

نــة. هــراِت الُملوَّ الزَّ

ــِص لهــا . 6 هــراِت فــي المــكاِن الُمخصَّ تقــومُ كلُّ مجموعــٍة بوضــِع الفراشــاِت والزَّ
علــى طبــِق الكرتــون األبيــض.

الة الربيّة(	  ُح أقسامَ صالِة األبانا )الصَّ ُل الُمتعلِّموَن لوحةً جميلةً توضِّ وبذلَك يشكِّ

يتمُّ التنفيُذ بإشراِف الُمعلِّم أو الُمعلِّمة
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القديس يوحّنا الذهبي الفم

ولد القديس يوحنّا الذهبي الفم سنة 347 ميالدي، كان أعظم واعظ في تاريخ 
الكنيسة المسيحيّة حتى يومنا الحالي.

لقَب القديس يوحنّا بالذهبي الفم، ألنه اشتهَر بعظاته وفصاحة لسانه وبشروحاته 
للكتاب المقّدس الذي حفظه عن ظهر قلب بسهولة.


