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مقدمة

أبناءنا وبناتنا األعزاء، تالميذ الصف الرابع االبتدائي،
نقــدم لكــم كتــاب »التربيــة الدينّيــة املســيحّية« الــذي يشــتمل علــى الكثيــر مــن املوضوعــات التــي يتجلــى فيهــا موطــُن 

ــاؤالتكم. اهتمامكم وتس
وقــد أُلّــَف هــذا الكتــاب، متاشــياً وسياســَة وزارة التربيــة - املركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج التربويــة فــي تطويــر العملّيــة 
التعليمّيــة عامــًة، واملناهــج خاصــًة، ومنهــا مناهــُج مرحلــة التعليــم األساســيّ، وحتقيقــاً لرســالة الــوزارة فــي بنــاء املناهج 

وتطويرهــا فــي ضــوء االجتاهــات التربويــة املعاصــرة.
وممــا ال شــكَّ فيــه، أن الكتــاَب املدرســيَّ عنصــرٌ أساســيّ فــي املنظومــة التعليميــة، يتفاعــل مــع بقيــة عناصرهــا؛ لــذا فــإنَّ 
هــذا الكتــاَب يهــدُف إلــى املشــاركة اإليجابيــة فــي تطويــر التعليــم وحتديثــه، وفــي إعداد أجيــاٍل مــن األبنــاء املؤمنــن بربهم، 

املنتمــن إلــى وطنهــم، القادريــن علــى العطــاء باســتخدام علمهــم خليــر بلدهــم واإلنســانية جمعاء.
يأتــي أســلوُب عــرض املــادّة فــي هــذا الكتــاب وفــقَ منهجيــٍة علميــة تربويــة ناشــطة، بحيــث يعمــل علــى تنميــة األســلوب 

العلمــيّ فــي التفكيــر عنــد املتعلمــن مبــا ينمــي لديهــم القــدرة علــى اإلبــداع.
وفــي ضــوء خصائــص منــّو املتعلمــن فــي هــذا العمــر يشــتمل هــذا الكتــاَب علــى العديــد مــن القصــص والصــور ومختلف 
اإليضاحــات، ويتيــُح الفرصــَة للمتعلمــن لتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة، وهذا ميهــدُ الطريــقَ للتعلم فــي جٍو من التشــويق 

ــارة التفكير. وإث
وكمــا يهتــم هــذا الكتــاب أيضــاً بإبــراز املفاهيــم الدينيــة، وغــرس القيــم واملبــادئ واالجتاهــات التــي جتعــل ســلوك املتعلمــن 
فــي مختلــف مواقــِف احليــاة العمليــة ســلوكاً ناميــاً في ممارســة الفضائل، مشــبعاً بــروح التســامح ومحبــة اآلخريــن، وهذا 

هــو ميــدان التربيــة الدينّية املســيحّية.
وقــد اعتمــد الكتــاُب فــي تنظيمــه علــى أســلوب الوحــدات، حيــث تشــمل كلُّ وحــدة منهــا مجموعــًة مــن املوضوعــات 
املتكاملــة التــي تربــُط اجلانــَب الدينــيَّ باجلانــبِ احلياتــيّ، فهــو يُواكــب متطلبــات العصــر وحتدياتــه، ويركــز علــى التعّلــم 
النشــط. ويشــتمل كلُّ درس مــن دروس الكتــاب علــى مجموعــة من األهــداف املعرفيــة واملهاريــة والوجدانية، ويتضمــنُ بعَض 
املفاهيــم والقيــم والفضائــل الروحيــة واإلنســانية التــي تســاعد فــي إعــداد املتعلمــن للتعامــل مــع اجملتمع والتكيــف معه.

وجــاء هــذا الكتــاب فــي أربــع وحــداٍت درســّية موزّعــة علــى فصلــن دراســين، الوحدتــان األولــى والثانيــة متثــان محتــوى 
الفصــل الدراســي األول، أمــا الوحدتــان الثالثــة والرابعــة فتمثــان محتــوى الفصــل الدراســي الثانــي. وتنتهــي كلُّ وحــدة 
درســّية بتدريبــاٍت وأنشــطٍة تقوميّيــة علــى دروس الوحــدة كّلهــا. وجــاءت هــذه التدريباُت واألنشــطة متدرجــًة متنوعــًة راعينا 
فيهــا اســتخدام مهــارات التفكيــر والتطبيــق العملــيّ ملــا تعّلمه املتعّلــم فــي دروس الوحــدة، مراعن بذلــك األمناَط املناســبة 
دون االعتمــاد علــى مســتوى احلفــظ والتذكـّـر، وشــموَل مســتوياٍت عليــا تناســُب أعمــار املتعلمــن وخصائصهــم وقدراتهــم 
التــي تنمــي مهــاراِت التفكيــر وتراعــي الفــروق الفرديــة بــن املتعّلمــن، علــى أن يُجــاب عــن هــذه التدريبــات واألنشــطة فــي 

الصــف بالتعــاون مــع املعلــم وإشــرافه.
يحتــوي كلُّ فصــل دراســيّ مشــروَع عمــٍل فــي نهايتــه، ويَُنّفــذُ بالتعــاون بــن معّلم الصــف واملتعلمــن، بهدف تكويــن قاعدة 
معرفيــة أوســع عنــد املتعلمــن وإكســابهم مهــاراٍت شــخصية واجتماعيــة وحياتيــة؛ بحيــث تنفــذ هــذه املشــروعات داخَل 
الصــف وخارَجــه فرديـّـاً وجماعّيــاً، وكلُّ ذلــك فــي ســبيل حتقيــق التعّلــم باملمارســة واكتشــاف قــدرات املتعلمــن وميولهــم 

ومســاعدتهم علــى تنميتها.
وقــد مــرّ محتــوى هــذا الكتــاب فــي طــورِ تأليفــه بعمليــات تطويــٍر وحتديــث عديــدة قبــل إخراجــه اإلخــراَج النهائــيَّ، متــت 
فيهــا مراجعــُة احملتــوى وحــذُف املوضوعــاِت الصعبــة واملكــررة، وتعديــُل بعضهــا، وإضافــُة موضوعــاٍت حديثــة بهــدف إنقاِص 

الكــّم املعرفــي، وزيــادِة العمــل علــى املهــارات، وامتــاِك مفاتيــح املعرفــة وأســاليبِ البحــث عنهــا.
ويُعــدُّ هــذا الكتــاب نســخًة تطويريــة أولــى، نرجــو مــن إخوتنــا املعلمــن واملعلمــات تزويدَنــا مباحظاتهــم البناءة لاســتفادة 

منها فــي املســتقبل.
أخيــراً نقــول: إّن تربيــة املتعّلمــن تربيــًة مســيحّية هــي تربيــة تشــاركية بــن املدرســة والبيــت؛ لذلك نتوجــه برســالة تربوية 

روحيــة إلــى األهــل األكارم لنكــون وإياهــم يــداً واحــدة فــي تنشــئة أبنائنــا.

نأمل أن يتحقق لهذا الكتاب ما يهدف إليه

متمنني للجميع التفوق والنجاح الدائم واملستمر
»والنمو الروحي املطلوب«

املؤلفون
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الوحدة األولى

كتابي املقدس

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون املتعلم قادراً على أن:
- يعرف أن الكتاب املقدس هو كالم اهلل.

- يتعرف مضمون البشارة املسيحية يسوع املسيح.
- يستنتج أن سعادة اإلنسان تكمن باإلقتراب من اهلل.

- يقتدي بالسيد املسيح في حياته اليومية.

أهداف الوحدة

الدرس األول
إجنيلي فرحي

الدرس الثاني
نور يشرق في األرض

الدرس الثالث 
نلتقي بيسوع

الدرس الرابع
نشاط تقوميي للوحدةطوبى ملن يسمع كالمي
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1
كتابي املقدس

إجنيلي فرحي

وجَد داني على طاولِة املكتِب اخلاّص بأبيه كتاباً بعنوان: 
»العهد اجلديد« فسأله: ماذا يعني العهُد اجلديُد يا أبي؟

قال األب: العهُد اجلديُد هو اإلجنيل املقّدس.
قال داني: عمَّ يتحّدث العهُد اجلديد؟

أجاب األُب: عن رّبنا ومخلَّصنا يسوَع املسيِح.

قّصة

1- ما عنواُن الكتاِب الذي وجده داني؟

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

 2- َسّم العهَد اجلديَد باسمٍ آخرَ؟

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

3- عمَّ يتحدُث اإلجنيل املقدس؟

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

1- َمنْ تبَع يسوَع في بدايِة كرازَته بامللكوت الّسماوي؟

2- أيَن علََّم يسوع وكرزَ ببشارِة امللكوت؟ 

3- ما املعجزات التي قاَم بها السّيد املسيح عندما بدأ يكرزُ ببشارِة امللكوت؟

أَقرأُ وأُجيُب:

كلمة احلياة

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

ــن  ــوُل ع ــُس الرّس ــا بول يخبرن
ــة: ــارته املقدس ــدر بش مص

ــوَةُ  ــا اإلِْخ ــْم أَيَُّه »11 وَأَُعرُِّفُك
ــِه،  ــْرُت بِ ــِذي بَشَّ ــَل الَّ اإلِْنِي
ــَس بَِحَســِب إِْنَســاٍن.  َّــُه لَْي أَن
ــْن  ــُه ِم ــْم أَْقبَْل ــي لَ 12 ألَنِّ
ِعْنــِد إِْنَســاٍن واَلَ ُعلِّْمتـُـُه. بـَـْل 

ــيِح«.  ــوَع اْلَِس ــاَِن يَُس بِإِْع

)غاطية 1: 11 – 12(

أَْقبَْلُه: أََخذَُه - تََسلََّمه

1- من الرسوُل الذي أخبرنا عن مصدر بشارته؟

                          بولس الرسول             يعقوب الرسول

2- الِبشارة التي بّشر بها بولس الرسول هي:

                          من وحي البشر           من إعاِن يسوَع املسيِح

3- وّجه بولُس الرسوُل بِشارتَه إلى:

                          كل األمم                       أهل أورشليم

أختارُ اإلجابَة الصحيحة:

كلمة احلياة

تعليم يسوع املسيح إِْعالَِن يَُسوَع امْلَِسيِح:
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أعّبر عن إمياني

اإلجنيل: هو البُشرى الّسارة أو اخلبرُ املفرح. 

- دّون بإلهام الروح القدس.

- كتب لنا اإلجنيَل املقّدَس الرسُل: مّتى - ُمرقس - لُوقا - يوحّنا

- دّونوا فيه تعاليَم يسوَع ومعجزاتِِه وحياتَُه وموتَُه وقيامتَُه.

هّيا لِنتعلْم معاً: كيَف نستخرُج آيًة من الكتاِب املقّدِس؟

أَبحُث في الكتاب املقدس عن اآلية اآلتية: )مرقس 10: 13 - 14(
ثم اكتْبها كتابًة صحيحًة، مراعياً ترتيب اآليات:  

1- ماذا تعني كلمُة اإلجنيل؟ ......................................................................................................................

2- ماذا دُوَّن في اإلجنيِل املقّدِس؟ ................................................................................................................

إذا كان لدينا اآلية  )لوقا 2:  10 – 11( 
كيف أبحث عنها في اإلجنيل املقدس؟ 

1- نفتح اإلجنيل املقدس على االجنيلي لوقا.
2- نبحث عن اإلصحاح الثاني .

3- نبحث عن رقم اآلية املطلوبة أي الرقم الصغير الذي يعلو اآلية.

إجنيل لوقا 2 
اإلصحاح الثاني 

َُّه وُلَِد  ْعبِ: 11 أَن رُكُْم بَِفرٍَح َعِظيٍم يَكُوُن جِلَِميِع الشَّ 10 َفَقاَل َلُهُم امْلَاَُك: الَ تََخاُفوا! َفَها أَنَا أُبَشِّ

. َّبُّ َلكُُم الَْيوَْم فِي َمِديَنِة دَاوُدَ ُمَخلٌِّص ُهَو امْلَِسيُح الر
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

أَختارُ من بنِي األسماءِ اآلتيِة من دّونَ اإلجنيل املقّدس، وكان من بني التالميذ 
اإلثني عشر:

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

ما أعذَب كالَمك حللقي! فهو أحلى من العسِل لفمي.

2 - أَبحُث عن الكلمة املفقودة:

أَيُّها الّسيُد أشرْق في قلوبنا نورَ معرفتَك اإللهية وافتْح أعنيَ  

ذهننا لفهم  تعاليمِ إجنيلك

يوحنّا

متىيعقوب

مرقسبولسبطرس

لوقا

بشارة -  سارّة -  متى - مرقس - لوقا - يوحنا - قدوس  
 

ـــرف  ـــة أح ـــن خمس ـــف م ـــودة تتأل ـــة املفق - الكلم
ـــوع  ـــرب يس ـــاة ال ـــن حي ـــاب يتضّم ـــم كت ـــي اس وه

ـــهِ. ـــيح وتعاليم املس

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

ل ق ة ي ا ب

و د إ رّ ن ش م

ق و ج ح ا ل ت

ا س و ر ن س ى

ي ة س ق ر م
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2
كتابي املقدس

نورٌ يشرُق في األرِض

دورُ  وجاءَ  الشجرةَ،  تزّينُ  األسرةُ  وبدأِت  امليالد،  ليلُة  اقتربْت 
تصميمِ املغارة. فسأل فادي: من سنضُع مَع يسوَع في املغارة؟ 
مع  والرّعاةَ  ويوسف،  ه  أمُّ مرمي  سنضُع  سارةُ:  أختُُه  أجابت 
ِخرافهْم واجملوَس وهم يحملونَ الهدايا. فصارِت املغارةُ جميلًة 

وامتألْت بالشخصياِت السعيدةِ مبيالدِ اخملّلِص يسوَع.

قّصة

1- ماذا تفعُل األسرةُ لتستقبَل عيَد ميادِ يسوَع املسيِح؟

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

2-  عّددِ الشخصياِت التي نضُعها في املغارِة مع الطفِل يسوَع؟

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

3- ما التاريُخ الذي نحتفُل فيه مبيادِ الطفِل يسوَع؟

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

1- إالَم ترمزُ املغارةُ التي نضُعها في بيوتنا؟ 

2- ملاذا نضُع النجَم في زينِة امليادِ؟ 

3- ماذا يعني لك العيُد؟

كلمة احلياة

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

... جــاءَ إِلَــى أُورَُشــِليَم َمُجــوٌس ِمَن 
ــودُ؟  اْلَْشــرِِق وقالــوا: »أَْيــنَ ُهــوَ اْلَْولُ
ــرِِق  ــي اْلَْش ــُه ِف ــا َنَْم ــا رَأَْينَ َّنَ َفإِن

ــُه.  وَأَتَْينَــا لِنَْســُجدَ لَ
ــِق، إِذَا  ــي الطَّري ــْم ف ــا ُه ... وبَينَم
ــرِِق  ــي اْلَْش ــِذي رَأَْوهُ ِف ــُم الَّ النَّْج
ــَف  ــاءَ وَوََق ــى َج ــْم َحتَّ يَتََقدَُّمُه
ــا رَأَْوا  ِبــيُّ. َفلَمَّ َفــْوُق، َحْيــُث َكانَ الصَّ
النَّْجــَم َفرُِحــوا َفرَحــاً َعِظيمــاً ِجّداً. 
ِبــيَّ َمَع  وَأَتـَـْوا إِلَــى اْلبَْيــِت، وَرَأَْوا الصَّ
ــِه. فرََكعــوا وََســَجدُوا لَــُه.  َمــْرَيَ أُمِّ
ــُه  ثـُـمَّ َفتَُحــوا ُكنُوزَُهــْم وََقدَُّمــوا لَ

ــرّاً. ــاً وَُم ــاً وَلُبَان ــا: ذََهب َهدَايَ
) متى2: 11-1(

َـّـا وُلِــدَ يَُســوُع فِــي بَْيــِت حَلْــِم...،  ومََل
َّبِّ  َّبِّ للرَُعــاة، وََمْجــدُ الــر َظَهــرَ َمــاَُك الــر
أََضــاءَ َحوَْلُهــْم، َفَخاُفــوا َخوْفــاً َعِظيمــاً 
َفَقــاَل َلُهــُم امْلـَـاَُك: الَ تََخاُفــوا!  َفَهــا أَنـَـا 
ــرُكُْم بَِفــرٍَح َعِظيــٍم يَكُــوُن جِلَِميــِع  أُبَشِّ
ــي  ــوَْم فِ ــُم الَْي ــدَ َلكُ ــهُ وُلِ َّ ــْعبِ: أَن الشَّ
 . َّبُّ َمدِيَنــةِ دَاوُدَ ُمَخلِّــٌص ُهــوَ امْلَِســيُح الر

مجوس: امللوك اللذين زاروا السيد املسيح من باد املشرق.

 1- ضْع عنواناً للنّص اإلجنيلي. 

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

. 2- عّددِ الشخصياِت التي ذُكرْت في هذا النصِّ

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

3- َمنْ هو املولودُ الذي بحثْت عنه اجملوُس؟ 

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

َّ سيخّلُصنا يسوُع؟ 4- قاَل املاُك: ولَد لكْم مخّلٌص. مِم
 

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

أجيُب عن األسئلِة اآلتية:

كلمة احلياة

) لوقا2: ٩-11(



14

أعّبر عن إمياني

ولد يسوع املسيح، ليخلصنا من خطايانا
-  ترمزُ هدايا اجملوِس إلى ثالثِة أشياءَ  مختصٍة بالسيِد املسيِح:

- قدَم اجملوُس الذهَب للسيِد املسيِح لكي يكرموه ملكاً للملوك.
-  وقدموا له لباناً )البخور( ليشيروا إلى إميانهم به كإله.

ُّ الذي كان حنوطاً )أو طيباً( تدهن فيه أجسادُ املوتى، فقد قدموه له؛ ألنه كان  - أما املر
مزمعاً أن يتأّلم من أجلنا.

هّيا لنستخرج اآلية اآلتية من الكتاب املقدس. 
ونكتبها بخطًّ جميل. )لوقا 2 : 14(  

1- من هم اجملوس؟ .............................................

2- ملاذا أتوا إلى بيت حلم؟ ..................................

3- ماذا قدموا له؟ ..............................................

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

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

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

1- َمنْ أنشَد هذه األنشودة التي استخرجناها من الكتاب املقدس؟

       املائكة             اجملوس                 الرعاة 

2- في مياد من أُنِشدْت هذه األنشودة؟ 

       الرب يسوع        يوحنا املعمدان    السيدة مرمي العذراء 

3- ملن بشرت املائكة مبياد الرّّب  يسوع؟

       الرعاة                اجملوس                 امللك هيرودوس

أختارُ اإلجابَة الصحيحة :
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

أصل  الكلمَة في  العمود ) أ ( بجملٍة تناسبها من العمود ) ب (:

أَحلُّ العملياِت اآلتية وأَستبدُل بالناجت احلرَف املناسَب حسب اجلدول ألَكتشَف الكلماِت املفقودةَ:

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

ها إّن العذراء حتبَُل وتلُِد ابناً يُدعى اسمه عمانوئيل. الذي تفسيره اهلل معنا

قلبي هو املغارةُ التي فيها أستقبُل يسوع كلَّ يوم بتواضٍع ومحبة.

) ب (

اجملُد هلل في الُعلى وعلى األرض السام وفي الناس املسرة.

ولد في مذود.

تعاَلوا نذهْب إلى بيت حلم لنرى هذا احلدَث الذي أخبرنا به ماك الرب.

علينا أن نتبع النجَم، فهو عامُة والدة امللك.

) أ (

يسوع

الرعاة

املائكة

اجملوس

...... = )10+10 ( - 6          ...... = )5X5 ( - 1

...... = )1 -8 ( - 7    ...... = )6 + 4 + 3 ( - 2

...... = )9+7 ( - 8        ...... = )5 – 20( - 3

...... = )2x15 ( - 9           ...... = )3+ 3( - 4

 ...... = )10+3+2 ( - 5

9    8       7   6   5    4        3   2    1

رذدخحجثتبا

201538101433312530

غعظطضصشسز

12112623244324577

نملكقف

403٩356167

ةيوه

1318٩1
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كتابي املقدس

نلتقي بيسوع

البيَت،  تنّظُف  وبدأْت  باكراً،  األحِد  يومِ  صباَح  ماريا  استيقظْت 
ها، وقالْت لها: إنُه يوُم األحِد، وعلينا أْن نذهَب  فأسرعْت إليها أمُّ
عندما  أو  آخرَ،  يومٍ  إلى  التنظيِف  تأجيُل  وميكنُ  الكنيسِة،  إلى 
نفَسها  هيأْت  ثمَّ  بالندم!  ماريا  فشعرْت  الكنيسِة.  منَ  نعودُ 
اإللهي،  الُقّداِس  في  لالشتراِك  الكنيسِة  إلى  أّمها  مَع  للذهاب 

فامتألَ قلبُها راحًة وسعادة.

قّصة

1- ملاذا استيقظْت ماريا باكراً صباَح يوَم األحِد؟

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

2- بّن سبب طلب األمُّ إلى ماريا تأجيَل تنظيِف البيِت 
في يوِم األحد؟

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

3- ما شعور ُ ماريا عندما ذهبت مع أمها إلى الكنيسة؟ 

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

1- ما الذي يجمع املؤمنن بيسوَع؟ 

2- ملاذا نسّمي يوم األحد بيوم الرّب؟ 

3- ما الصاةُ التي عّلَمَنا بها يسوُع أن اهلَل أبانا؟ 

كلمة احلياة

3

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

ــوا  ــْوا. اُْطلُبُ ــأَلُوا تُْعطَ اِْس
ــْح لَُكْم.  ــوا يُْفتَ ِــُدوا. اِْقرَُع تَ
ــُذ،  ــأَُل يَْأُخ ــْن يَْس ألَنَّ ُكلَّ َم
ــْن  ــُد، وََم ــُب يَِج ــْن يَْطلُ وََم

ــُه.  ــُح لَ ــرَُع يُْفتَ يَْق
                          
)متى 7: 7- 8(

يسأل: يطلب - يقرع: يدق

-  اســألوا ............................، اطلبــوا ............................، اقرعــوا ............................، ألن كل مــن يســأل 

............................، ومــن يطلــب ............................، ومن يقــرع ............................ .

)متى 7: 8-7(

 .......................................... -  .......................................... -

.......................................... -  .......................................... -

.......................................... -  .......................................... -

أمأل الفراغات وأكمل اآلية اآلتية مستعيناً بالنّص اإلجنيلي السابق:

2-  أَسأُل الربَّ يسوع املسيح االحتياجاِت اآلتيِة؟

كلمة احلياة
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أعّبر عن إمياني

عّلمنا يسوُع الصالة قبَل أّي عمٍل نقوم به.

 وعّلمنا أيضاً أّن اهلل أٌب لنا، وهو يُحبنا كثيراً ويعتني بنا، ويسمُع صالتَنا وطلباتِنا 

ويستجيُب لنا.  

لذلك قال لنا: اسألوا تُعَطوا. اطلبوا جتدوا. اقرعوا يفتْح لكم. 

- ونحنُ نقّدُس يوَم األحِد بعبادةِ اهلل، وأعماِل احملبِة والرحمِة جتاهَ اآلخر.

1- من علّمنا الصاة؟ ................................................

2- متى علينا أن نصلي؟ ...........................................

3- كيف نقدس يوَم األحد؟ .......................................

الصاة هي: .............................................................................................................................................................

أرّكُب من األحرف اآلتية كلمة احملبة، ألحصَل على تعريف الصالة ثم اكتُبها:

عاقة جميلةمع اهلل

وفكر متواضعنقي

الصاة هي حا

لم

ةب

بقلب
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

استبدل بالرموز احلرَف املناسب لها ألحصل على اآليات من الكتاب املقدس:

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

يا رّب إليَك صرخُت فاستمْع لي، استمْع لي يا رب

ألتقي بيسوَع في القّداِس اإللهيِّ ليبارَك ويقدَس أفكاري وحياتي. 

ويدعوني إلى عالقِة صداقٍة معه. ففي الكتاِب املقدس، أقرأُ وأستمُع إلى 

كالم اهلل في الكنيسِة والبيِت واملدرسِة، مطبقاً كالَمُه في حياتي.

)1 تسالونيكي  5: 18-16  (
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4
كتابي املقدس

ُطوبى ملَْن يسمُع كالمي

إلى  كاترينا  استمعْت  صديقاتِها.  إلى  تتحدُث  كاترينا  كانْت 
احلديِث،  كاترينا  بدأْت  عندما  انتباه.  بكّل  صديقاتها  حديِث 

انشغلْت عنها صديقاتُها، ولم ينتبْهنَ إلى حديثها.

قّصة

1- كيف كاَن شعورُ كاترينا عندما لْم تستمْع إليها صديقاتُها؟

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

2- ما الذي علّي فعُلُه عندما يتحدث اليَّ أحد؟

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

3- عاَم يدلُّ انتباهي إلى املتحدث اليَّ؟  

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

1- أُعددُ بعَض الوسائل التي أَستطيُع التواصل مع اآلخرين بوساطتها؟ 

2- كيَف يتحدث اهلل الينا؟ 

3- كيَف نصغي إلى كام اهلل؟ 

كلمة احلياة

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

ي ِجْئـُت ألَْنُقَض  وا أَنِـّ الَ تَظُنُـّ
َمـا  األَْنِبيَـاَء.  أَوِ  النَّاُمـوَس 
َل...  ِجْئـُت ألَْنُقـَض بَـْل ألَُكمِّ
َم، َفهَذا  ـا َمـْن َعِمَل وََعلَـّ وَأَمَّ
يُْدَعـى َعِظيًمـا ِفـي َملَُكوِت 

ـَماوَاِت. السَّ
)متى 5: 17-1٩(

ألنقض الناموس: ألخالف وصايا اهلل

1- ملاذا جاء يسوُع إلى العالم؟ 

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

2- هل أعطانا يسوُع أقواَلُه وتعاليَمُه لنسمَعها فقط؟ وّضح دعوة يسوع لنا لسماع أقواَلُه وتعاليَمُه.

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

3- ما مكافأةُ من يعمُل ويعّلُم بحسب قوِل السيد املسيح؟ 

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

كلمة احلياة

أجيُب عن األسئلِة اآلتية:
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أعّبر عن إمياني

من  وأوصانا  السماوّي،  امللكوت  إلى  ترشُدنا  التي  الّتعاليم  من  الكثيرَ  يسوُع  لنا  قّدَم 

يسيءُ  من  نسامَح  وأن  باملرضى  نهتمَّ  كأن  اآلخرِ  جتاه  الرحمة  بأعماِل  نقوَم  أن  خاللها 

الينا وأْن نكونَ ودعاء ونسعى لصنع السالم. 

وقد وصف املؤمنني من خاللها بـ:

الرحماء: هم الذين يرحمون اآلخرين ويشاركونهم آالَمهم وأحزانَهم. 

صانعي الّسالم: هم الذين يسَعْون إلى حّل اخلالفات والنزاعات بني الناس، ويكونون في 

سالمٍ دائم مع اهلل واآلخرين.

الودعاء: من يحبون اآلخرين، ويفغرون ملن أساء إليهم. 

أنقياء القلوب: وهم أصحاُب القلوب الّطاهرة اللذين يتعاملون مع اجلميع بقلب نقي ومحب.

طوبى تعني: ......................................................................... أو  .........................................................................

أ- َمنْ هم أصحاب القلوب الطاهرة؟  الرحماء  أنقياء القلوب  الودعاء    

ب- من الذين يسَعوْن إلى حّل اخلافات بن الناس؟  صانعو السام  الودعاء  الرحماء

أختارُ اإلجابَة الصحيحَة:

- خاطبنـا يسـوُع في إجنيلـه بكلمـاٍت جميلـة، فـكانَ أهمهـا الّتطويبـاِت، تعالَوا 
نتعّلـم معنـى كلمـة طوبى؟

أُعيـُد ترتيـَب األحرف حسـب تسلسـل أرقامهـا مـن األصغر إلـى  األكبر 
ألَحصـَل على معنـى كلمـة طوبى.

ي ـئـ اً هـ ن

أو

ر ح م ى

2015 3325 5743 1165 1900 270 395 184 426
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

أَكتُب اسم التطويبة املناسبة لكل موقف من املواقف احلياتية اآلتية:

ترتيبَها  مراعياً  املناسب  الهندسي  بالشكل  بوصلها  اآلتية  األمناَط  أُكمُل 
ألحصَل على بعض الّتطويبات

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

طوبى لصانعي السالمِ ألنهم أبناء اهلل يدعون 

طوبى

طوبى

طوبى

طوبى

للرحماء

لصانعي

للودعاء

القلوبألنقياء

ألنهم

ألنهمالسام

أبناء اهلل يدعون

يرثون األرض

يشاهدون اهلل

يرحمون ألنهم

ألنهم

أحفظ كالَم يسوَع وأطبّقه في حياتي بيتي، مدرستي، كنيستي، مجتمعي من 

خالل الناس من حولي. هكذا أعيش الفرح والسالم.

التطويبة املوقف احلياتي

طوبى ترحم املمرضة املرضى وترأف بهم.

طوبى أسعى إلى الصلح بن صديقيَّ املتخاصَمن.

طوبى أُحُب اآلخر، وأغفر ملن يسيء إلَي.

طوبى أتعامل مع اجلميع بقلٍب نقٍي ومحب.
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النشاط التقوميي

يا رب حفظتُ كالمك في قلبي

أُلّونُ  بجانِب املفردةِ التي تعّبر عن اإلجنيل املقّدس:

أَمألُ   الذي يشترك به املؤمنون ليلتقوا بيسوَع املسيِح في الكنيسة،   ُّ ألعرَف ما السر
املربعات بكلمٍة من معاني اجلمل املوجودة ثم اكتبها في اجلدول من الرقم 1 وحتى 11:

أكمل التطويبات اآلتية:

 الكتاب التاريخي      اخلبر الُفرح      

 البشرى الّسارة       العلومات العلمّية

 العهد اجلديد         الكتاب الدرسي

- األحرف )6 + 7 +  9+10( خالق السماء واألرض. -  األحرف )11 + 3 + 4 + 5( الفعل املضارع من َشكَرَ .

- األحرف )1 + 2 + 8 + 2 +10( اسم من أسماء اهلل.

»طوبى للودعاء ......................................................................«

»طوبى .......................................................... ألنهم يرحمون«

»هنيئاً ألنقياء القلوب ألنهم ...............................................«

»طوبى ............................................ ألنهم أبناء اهلل يُدعون«

1234567891011
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4- أقطف التفاحَة املناسبة:

أكتب أسماءَ اإلجنيليني األربعِة بالتسلسل وأذكر عددَ إصحاحاِت كّل إجنيل:

أصُف كنيستي التي أصّلي فيها، وأكتُب مشاهداتي:

عددُ إصحاحاتِِهاسُم اإلجنيلي

-1

-2

-3

-4

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

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

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

نحن نصّلي لكي                    اهلل 

ونشكُرُه على

ونطلُب منه أن

عطاياه

منجد

يساعدنا
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أستخرُج من اإلجنيل املقدس اآلية اآلتية: ) متى 5 : 19 (

أما ...................................................................................................................................................................

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

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

من أنا؟

من رسِل يسوَع، كتبُت اإلجنيَل بوحٍي من اهلل. كنُت أعمُل عشاراً، فمن أنا؟

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

عندي جتد اخلبرَ املُفرح والبشرى السارّة حلياتك، فمن أنا؟

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

نطَق بي يسوُع على اجلبِل معّلماً اجلموَع طريَق امللكوِت، وأعني هنيئاً، فمن أنا؟

.................................................................................................................
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ً لنرمن معا

اإلجنيل

*   *   *

ويـنـّورنـي، ويـنّمـينـي

في ظلمِة دربي تَهديني

في األرِض نِــداؤهُم رَنّـــا

لوقـا، لكِنيَسـتِنـا أغـنى

عْشرةَ، فيها الدنيا تتغنى

وَِخـتـامـاً رُؤيــا يـوحـنّـا

إجنــيُل الـرّب يُـغذيـنـي

أقـواُل يســوَع مصابيٌح

مّتى، مرقس، لوقا، يوحنّا

أعـماُل الرُّســِل تتّبَعها

ورســائُل بولــَس أربَــَع

    وَرَسائُل ســبٌع جامـعٌة

أَرسُم وألّونُ رمزاً من الرّموز التي تُعّبرُ عن عيد امليالدِ اجمليد:
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معالم أثرية دينية سورية

دير سيدة صيدنايا

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

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

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

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

أَبحُث في الشابكة عن معلومات لدير سيدة صيدنايا وأُدّونها:
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الوحدة الثانية

ننمو مع يسوع

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون املتعلم قادراً على أن:
- يتعرف أهمية املعمودية املقدسة. 

- يوّضح العالقة بني سري املعمودية املقدسة وامليرون املقدس.
- يستنتج أنه باملعمودية املقدسة وامليرون املقدس نصبح أعضاء في 

الكنيسة.
- يستنتج أننا جنتمع مع يسوع في كنيسة واحدة ونشكل معاً عائلة  

واحدة.

أهداف الوحدة

الدرس األول
باملعمودية نصبح 

أبناء اهلل 

الدرس الثاني
سر امليرون املقدس

الدرس الثالث 
أنتمي إلى كنيستي

الدرس الرابع
يسوع يجمعنا في 

كنيسة واحدة
نشاط تقوميي للوحدة
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5
ننمو مع يسوع

باملعموديِة نصبُح أبناءَ اهللِ

أخاه  ليشارَك  الكنيسة  إلى  واألصدقاء  أهله  مع  الياُس  ذهَب 
فرحَة نيلِه سرَّ املعمودية. وكان متعجباً ممّا رآه. وعنَد عودتهم 
ه عن سبِب تغطيس أخيِه في املاء املقّدس  إلى البيِت سأَل أمَّ

ثالَث مرات. وسألها أيضاً: ملاذا لم حتملي أخي على ذراعيك؟
بل عمتي هي من حملْتُه طيلِة الوقت في الكنيسة.

قّصة

1- إلى أيَن ذهَب الياُس مع أهِلهِ وأقاربه؟

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

2- ملاذا ذهب الياُس وأهُلُه إلى الكنيسة؟

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

َس الكاهُن شقيقَ الياَس باملاِء املقّدس؟ وملاذا؟ 3 - كم مرةً غَطَّ

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

1- هل شاركَت في سرّ املعموديِة يوماً؟

2- اذكرْ كيف متّ سرُّ املعمودية الذي شاركَت فيه؟ 

ه؟  3- من حَمَل الطفَل املعّمَد؟ وملاذا لم حتملْه أمُّ

كلمة احلياة

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

َجـاَء  امِ  َـّ األَي تِْلـَك  وَِفـي   9
يَُسـوُع ِمـْن نَاِصـرَِة اجْلَِليـِل 
ا ِفي نهر  وَاْعتََمـَد ِمـْن يُوَحنَـّ
األُْردُنِّ 10 وَلِْلوَْقـِت وَُهوَ َصاِعٌد 
ـَماوَاِت َقِد  ِمـنَ اْلَـاِء رَأَى السَّ
ُّوَح ِمْثَل َحَماَمٍة  ْت، وَالر اْنَشـقَّ
نَـازاِلً َعلَْيـِه 11 وََكانَ َصـْوٌت 
ـَماوَاِت: »أَْنـَت اْبِني  ِمـنَ السَّ
ِذي بِِه ُسـرِْرُت«.  اْلَِبيـُب الَـّ

           )مرقس 1:٩-11( 

الروح: الروح القدس

أختار اإلجابة الصحيحة:

كلمة احلياة

د في الصورة؟ 1- من الذي يُعمَّ
             السيد املسيح     يوحنا املعمدان

َد السيد املسيح؟ 2- من الذي َعمَّ
             بطرس الرسول    يوحنا املعمدان

3- احلمامُة التي ظهرْت في معموديِة يسوَع املسيِح هي:
             الروح القدس       اهلل اآلب

                    ما العبارةُ التي ُسمعْت في معمودية السيد املسيِح؟ ومن الذي قالها؟ 

.......................................................................................................................................................................
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أعّبر عن إمياني

األيامِ  الثالثيَّ  باملاء ثالثاً، على صورة دفن املسيح  د  املَُعمَّ بتغطيِس  • املعمودية: تكونُ 

والقيامَة معه.

• نعتمُد باسم اآلب واالبِن والروِح الُقُدس ) على اسم الثالوث األقدس ( . 

• باملعموديِة نصبُح أبناءَ اهلل وإخوَةً ليسوَع املسيِح. 

• باملعموديِة أنتمي إلى أسرتي باإلمياِن أي الكنيسة.

• املعمودية: هي سرٌّ من أسرارِ الكنيسِة املقدسة.

أ - نولُد باملعمودية من اخلل واملر ..............................

ب- املعمودية هي الوالدة األولى ................................

َّ املعمودية ثالَث مراٍت في حياته .................... ج- يناُل املسيحي سر

أ- املعمودية: هي سرُّ ....................................... املقدسة.

ب- نعتمُد باسم: ..............................................................

1- الذي يدلُّ على نقاِء احلياة وصفائها.أ- التغطيُس في املاء                

2-  تدلُّ على االستنارة اجلديدة.ب- الزيُت املقّدُس

3- إلى دفن يسوُع الثاثّي األيام والقيامة معه.ج - الشموُع

4- يرمزُ إلى الفرح بانضمام الطفل إلى كنيسة السيد املسيح.د - الثوُب األبيُض

5- يدهُن به جسُم الطفِل قبَل املعمودية.هـ - الزياُح

أصّحُح الكلماِت التي بالّلون  لتصبَح العباراُت اآلتية صحيحًة:

أكمُل الفراغات اآلتية:

أصُل بنيَ العالمِة واملعنى املّعبِر عنها:

هّيا لنبحَث عن  النّص الديني  ) يوحنا 3 :  3 – 8 (  
من الكتاب املقدس. نقرؤه، وجنيب عن األسئلة اآلتية:
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

أرسُم جرنَ املعمودية، وأكتُب اسمي الذي اتخذتُُه في الِعماد:

اسمي في املعمودية: ................................................

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

أْنتُُم الذَّينَ بِاملسيِح اْعتََمْدُت، املسيََح َقْد لَبِْستُم هلّلويا

في معموديتي، غطسُت في جرن املعمودية دفنُت مع املسيح وقمُت معه وولدُت 

من جديد والدةً روحية، بها انتميُت إلى كنيستي.
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6
ننمو مع يسوع

ُّ امليروِن املقّدِس سر

فؤاد: ماذا يفعل الكاهن بعَد إخراج الطفل من جرن املعمودية؟
الوالد: يدهن الطفل بامليرون املقدس.

فؤاد: ما امليرونُ املقّدُس يا والدي؟
الوالد: هو سرٌّ مقّدٌس يُعطى بعَد سرّ املعموديِة مباشرةً.

فؤاد: ممَّ يتكونُ يا أبي.
الوالد : من زيِت الزيتون وأطياب مختلفة.

قّصة

1- ماذا كان يفعل الكاهن بعد إخراج الطفل من جرن املعمودية؟

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

2- متى يُعطى سرُّ امليروِن املقّدِس؟

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

3- ممّ يتكوُن امليروُن املقدِس؟  

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

1- باملعمودية نصبح أبناَء اهلل واخوةً ليسوع، فلماذا نُدَهن بامليروِن إذْن؟

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

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

هّيا لنبحْث عن النّص الديني )1 يوحّنا 2: 27( من الكتاِب املقّدس. 
نقرؤه وجنيُب عن السؤال  اآلتي:

كلمة احلياة

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
ومعنى

الشهود: هم الذين يشهدون للسيد املسيح بإميانهم وأعمالهم.

أورشليم: هي مدينة القدس احلالية ومعناها أرض السام.

أختار اإلجابة الصحيحة:

كلمة احلياة

1- على من سيحلُّ الروُح الُقُدس؟
                          على تاميذ يسوع                  على يوحنا املعمدان

2- ماذا َسَيَهُبُهْم؟
                          القوةَ في اإلميان                      القوةَ في القتال

3- أين سيكوُن التاميذُ شهوداً ليسوُع؟
                          في أقاصي األرض                    في أنطاكية 

                 أكمل اآليَة اآلتية مستعيناً بالنّص الديني السابق:   

الروح ...................... يحلُّ عليكم. وستنالون ......................، وتكونون لي ...................... 

في ...................... حتى ......................  ...................... .

8 لِكنَُّكـْم َسـتَنَالُونَ ُقـوَّةً 
ُّوُح اْلُقـُدُس  َمتَـى َحـلَّ الـر
لِـي  وَتَُكونُـونَ  َعلَْيُكـْم، 
ُشـُهودًا ِفـي أُورَُشـلِيَم ...، 

األَْرِض.  أَْقَصـى  وَإِلَـى 
)أعمال الرسل 1: 8(
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أعّبر عن إمياني

• امليرون: هو سرٌّ مقدٌس مُينُح بعَد سرّ املعمودية مباشرةً. وذلك مبسح كّل حواّس املعمِد 

من قِبَل الكاهِن أو األسقِف على شكل صليب. يردد الكاهنُ أثناءَ منِح املعمد سرَّ امليرون 

العبارة اآلتية: 

»ختم موهبة الروح القدس« أي هو ختٌم روحيٌّ ال مُيحى.

أ - امليروُن هو سرٌّ مُينح قبَل سرّ املعمودية  ...........................

ب- املاءُ هو ختمٌّ روحيٌّ  ...........................

ج- مينحنا سرُّ امليروِن املقّدِس مواهَب أّمي وأبي  ...........................

َد على شكل ...................... وهو ختمٌّ  أ- امليروُن: هو سرٌّ ......................، مَيسُح به الكاهُن أو األسقف املعمَّ

روحيٌّ ال ...................... .

أ- مينُح امليروُن املَُعَمد          
1- زيت الزيتون 

2- ملوكية املسيح 

ب- يتكّوُن امليروُن من
3- موهبة الروح القدس

4- وأطياب مختلفة

أصّحُح الكلماِت التي باللوِن  لتصبح العباراُت اآلتيُة صحيحًة:

أَمالُ الفراغات اآلتية:

أَصُل العبارات اآلتية ألُكملها على وجه صحيح:
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

أَمألُ املربعات اآلتية بالكلماِت املناسبة:

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

اذهبوا وتلمذوا جميَع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس  

1 - أول حرفن من كلمة املعمودية.

2- املاضي من ينبت.

3- املاضي من يثبت.

4 - جمع كلمة بيت.

أجمع األحرف امللونة حسب االجتاه ألَحصَل 

على الكلمة املفقودة، وهي اسٌم آخرُ للميرون 

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

منحني اهلل موهبة الروح القدس. بعد معموديتي عندما ُمِسحُت بامليرون املقدس 

ألعيش ثمارها في خدمِة أسرتي ومجتمعي ووطني.

1

2 3

4
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7
ننمو مع يسوع

أنتمي إلى كنيستي

سـمَع نقوال صديَقُه سـامراً يرتُّل في الكنيسـِة بصـوٍت جميٍل 
رائـٍع فـي الُقـّداس اإللهـّي. فسـأَل الكاهـنَ مـْن أيـنَ لـه كلُّ 
هـذه املعرفـِة املوسـيقية؟ فأجابه الكاهـنُ وقال لـه: إنه يحبُّ 
املوسـيقا، وهـي موهبٌة مـن اهلل، لكنَّ سـامراً عمَل علـى تنميِة 
موهبتـه بالتدريـب املسـتمرّ وبخدمـة الصلوات في الكنيسـة 
خاصـًة في أيـام األعياد. وأضـاَف الكاهـنُ قائالً: كّلنـا ينبغي أْن 
نفعَل مثلَـُه ونسـتثمرَ مواهبنا اسـتثماراً جيـداً يرضي اهلل في 

خدمة الكنيسـة واجلميـع، ويُدخـل الفرَح إلـى القلوب.

قّصة

1- ما موهبُة سامٍر؟

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

2- من أعطى سامراً موهبَته؟

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

3- كيف عمل سامرٌ على تنمية موهبته؟ 

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

1- ما املواهب التي تتحّلى بها؟

2- كيَف تعمل على تنمية مواهبك؟ 

كلمة احلياة

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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كلمة 
الَكْرَمة: شجرةُ العنبومعنى

أشرُح قوَل السيِد املسيِح:
» أنا الكرَمُة وأنتُم األغصانُ الذي يثبت فّي، وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير«

كلمة احلياة

1- الكرمة: ................................... .

2- األغصاُن التي تثبت في الكرمة: ................................... . 

.  ........................................................ : 3- الثمار

أَكتب في كل دائرة إحدى الثمار التي قصَدها يسوُع في النص اإلجنيلي:

وَأَْنتُـُم  اْلَكْرَمـُة  أَنَـا   5
ِذي يَْثبُـُت ِفيَّ  األَْغَصـانُ. الَـّ
وَأَنَـا ِفيِه هـَذا يَْأتِـي بِثََمرٍ 
الَ  بُِدونِـي  َُّكـْم  ألَن َكِثيـرٍ، 
تَْقـِدرُونَ أَْن تَْفَعلُـوا َشـْيئًا.
)يوحنا 15 : 5(
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أعّبر عن إمياني

الكنيسة هي جسد السيد املسيح والسيد املسيح رأسها.

- متثل الكنسية جماعة املؤمنني بالرب يسوع املسيح الذي افتداها بدمه على الصليب 

وبقيامته من بني األموات.

- تتحد الكنيسة باألسرار املقدسة. ففي سر املعمودية نصبح أبناء اهلل، وأعضاء في 

جسد املسيح. في سر القداس اإللهي نتناول جسد الرب ودمه الكرميني فنتحد بهما 

ومينحنا الروح القدس املواهب الروحية التي تنمو في حياتنا فيستطيع كل واحد منا أن 

يخدم بثمارها أسرته، كنيسته، مجتمعه، ووطنه.

1-  ألنكم جميعاً أبناُء اهلل ..................... باملسيِح يسوَع، ألّن كلكم الذين ..................... باملسيح 

..................... املسيح. 

2- قاَل له يسوُع أنا هو ..................... واحلق و ..................... .

هي جسد السيد املسيح

تتحد بالرب يسوع بالغنى واملمتلكات 

تتحد بالرب يسوع باألسرار املقدسة

تتحد بالرب يسوع مبمارسة الرياضة

هي جماعة املؤمنن بالرب

هي جماعة العلماء واملثقفن فقط

ألّونُ كلَّ عبارةٍ تتحدُث عن الكنيسة: 

هّيا لِنبحْث عن  اآليات  )غالطية 3: 27-26( 
)يوحنا 14 : 6( ألمتَّم اآليات اآلتية:
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

نحن كلنا تعمدنا بروٍح واحد لنكونَ جسداً واحداً هو جسُد املسيح.  

من الفضائـل اإللهية: إميان، رجاء، محبة

محبـة،  القـدس:  الـروح  ثمـار  مـن 

عفـة لطـف،  صبـر،  سـام،  فـرح، 

بهـا  يتحلـى  التـي  املزايــا  مـن 

صــاة،  طاعـة،  يســوَع:  تلميــذُ 

شـكر،  تواضـع،  توبـة،  تعـاون،  صـدق، 

عطــاء.  صــوم،  بشــارة،  رحمــة، 

الكلمة املفقودة: مكّونة من أحَد عَشـرَ 

حرفاً، وهي عمل يسـمو به تلميذُ يسـوَع

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

أنتمي إلى كنيستي بعيش تعاليم الرّب يسوَع مع جماعة املؤمنني مبمارسة 

األسرارِ املقدسة وحفظ كلمة اهلل، والعمل بها.

 تلفصباب 

مومروشدخش

حامحمالسك

بضةعبربصر

ةعإفنةعاط

لتيةصطقدص

طوملاةمحر

فباءاجرمس

 ةنواعتو 

أبحث عن الكلمة املفقودة:
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8
ننمو مع يسوع

يسوُع يجمعنا في كنيسٍة واحدة

في يوم األحِد استيقَظ نبيٌل وأعدَّ نفَسُه للمشاركة في القداس االلهّي. وبينما 
انزلق  ويصرخ من وجعه. فقد  يبكي  األرض  على  الطريق شاهَد طفالً  هو في 
وُكسرت قدمه. فساعده نبيل وأخذه إلى أقرب مستوصف في بلدته. واتصل 
بأهله. ثم ذهب إلى الكنيسة، لكنه وجد القداس قد انتهى. شعر بحزٍن شديد 
فرآه كاهنُ الرعية وهو خارج من الكنيسة، وسأله عن سبب حزنه، فأخبرَه بأنه 
وذّكره  الكاهنُ  فابتسم  معه.  حدث  مبا  وأخبره  القداس،  حضورَ  يستطيْع  لم 
الرحمة  عمل  على  وشجعه  كنفسَك«.  قريبَك  »أحبب  يسوع:  الرّب  بقول 
قائالً: هذا الذي قمت به هو عبادةً هلل أيضاً. فشعرَ بفرٍح ودخل الكنيسة وأضاءَ 

شمعًة ورسم اشارة الصليب. وعاد إلى منزله والفرح ميأل قلبه.

قّصة

1- إلى أيَن كان نبيٌل ذاهباً يوَم األحد؟

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

2- هل استطاَع حضورُ القداِس؟ وملاذا؟

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

3- كيَف قّدَم نبيٌل عبادتَُه هلل؟ 

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

أَذكرُ عمالً أُقدُم من خالله عبادة هلل:

كلمة احلياة

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

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

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
جسد املسيح: الكنيسةومعنى

1-  من الذين يتكلُم عنهم القديُس بولُس في رسالته؟

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

2- ما دورَك كعضٍو في جسِد املسيِح )الكنيسة(؟

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

3- اذكر املوهبَة التي تتحلى بها. وكيف تنميها وتستخدمها في حياتك؟

كلمة احلياة

22 َكَمـا أَنَّ اجْلََسـَد ُهـوَ وَاِحٌد 
َكِثيرَةٌ...،َكذلِـَك  أَْعَضـاٌء  وَلَـُه 

اْلَِسـيُح أَْيًضـا...، 
وَاِحـٌد  ُعْضـوٌ  َكانَ  َفـإِْن   26  
ُم، َفَجِميُع األَْعَضـاِء تَتَأَلَُّم  يَتَأَلَـّ
وَاِحـٌد  ُعْضـوٌ  وَإِْن َكانَ  َمَعـُه. 
َُّم، َفَجِميُع األَْعَضـاءِ تَْفرَُح  يَُكـر
ا أَْنتُْم َفَجَسـُد  َمَعـُه.  27 وَأَمَّ

أَْفرَادًا.  وَأَْعَضـاؤُهُ  امْلَِسـيِح، 
)1كورنثوس12: 27-12(

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

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

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

أُجيُب عن األسئلة اآلتية:
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أعّبر عن إمياني

الرب عندنا نحن املسيحيني  األحد؛ لهذا هو يوُم  يومِ  قاَم يسوُع من بني األموات فجرَ 

أي املؤمنني بالسيِد يسوَع املسيح. ونحن نقّدُس يوَم الرّب بعبادة اهلل وأعمال الرحمة 

أن الكنيسَة هي جسُد املسيِح ونحن املؤمنني أعضاءُ هذا اجلسد. ولكلِّ  واحملبة كما 

عضوٍ عملُُه الذي به يخدُم الكنيسَة والوطن.

ألّونُ كلَّ عبارةٍ متثل عمالً أعّبر من خالله عن عضويتي في جسد املسيح )الكنيسة(:

أُجيُب عن األسئلة اآلتية:

1- متى قام يسوُع من بِن األموات؟ ومباذا ُسمي هذا اليوُم عند املسيحين؟

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

2- كيف يقدس املؤمن املسيحي يوَم الرب؟

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

3- ما الكنيسة؟

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

4- كيف تخدُم وطَنَك وأنت متحدٌ بجسِد املسيح؟

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

16 كلُّ الكتـاب هـو ُموحًى به من اهلل، ونافع ....................... و ....................... للتقومي و ....................... 
الـذي في البـر 17 لكي يكـون إنسـان اهلل ....................... ....................... لكل عمـل ....................... .

هّيا لنبحث عن اآلية اآلتية في اإلجنيل املقدس 
ْمها )2تيموثاوس3 : 16-17( ونُتَمِّ

ال أتعاون مع أصدقائي

أحلف باسم الرب كثيراً

أساهم في مشاريَع خلدمة اإلنسانية

أصلي دائماً ليحل السام في كل العالم

أحترم والديَّ وأطيعهم

ال أذهب يوَم األحد إلى الكنيسة

ال أهتم بوجود أطفاٍل محرومن من التعليم
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي أكون أنا في وسطهم.

أ - مكاٌن يجتمع فيه املؤمنون للصاة.                             

ب - الفعل املضارع من سامح.

ج - قال يسوع: أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا ...

د - كلمة مبعنى طريق.

كلمة السرّ هي: يوم ........................

أنا عضوٌ من أعضاءِ جسد املسيح، ولدّي عملي الذي به أحمل املسؤوليات امللقاة 

على عاتقي في خدمة كنيستي ومجتمعي.

لِنمأل اجلدوَل بالكلماِت املطلوبة ونكتشْف كلمَة السرّ:

بوصِفَك إنساناً مؤمناً ماذا يعني لك هذا اليوم؟

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

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

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

2 أ

1 ب

4 3 ج

5 د
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سرّ املعمودية

سرّ امليرون املقدس

النشاط التقوميي

يا رب حفظتُ كالمك في قلبي

1-أَختارُ كيف أُصبُح ابناً هلل:

أُرتُب  كالً مما يأتي على الوجه الصحيح في اجلدول اآلتي:
اخلتم - أطياب مختلفة – املاء - الزّياح - مينح بعَد املعمودية - الزّيت املقدس -  الّشموع

أُكمُل الفراغات اآلتية:

 بالعمودية               بلباسنا الفاخر      

 بأعمال احملبة             بتطبيق وصاياه

 بالصاة فقط            بالتواضع

» نقدس يوم األحد بـ

................................................................. -1

................................................................. -2
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أَشرُح الرسمَة اآلتية حسَب قوِل الرّب يسوَع:

أكمل املعلومات اآلتية ألحصَل على هويتي باملعمودية:

» أنا الكرمُة وأنتم األغصانُ...«

الثمار: ................................ 

األغصان: .............................

الكرمة: ................................

اسمي: ................................................................................ 

اسم شفيعي باملعمودية: ................................................

مكان و تاريخ معموديتي: .................................................. 

اسم عرّابي / عرابتي: .........................................................

الكاهن/ األسقف الذي عمدني هو: .................................

باملعمودية أصبحت:  .........................................................

صورتي الشخصية
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اآليُة هي: .......................................................................................................................................

أُرتُب الكلمات اآلتية ألحصَل على اآلية الذهبية، ثم أُعيُد كتابتها:

من أنا؟

أنا ختٌم روحيٌ ال أُمحى أبداً. فمن أنا؟

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

أجمع املؤمنني باملسيح فمن أنا؟

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

يصبُح اإلنسان جديداً باملسيح من خاللي. فمن أنا؟

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

بهونتهّللالربهوالذيصنعههذااليومفلنفرح

731542689
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ً لنرمن معا

يوم األحد

*   *   *

*   *   *

كَْم نَْفرَُح في يَوِم األََحِد

إذْ تَدعونا للُقّداِس

زاداً يُحِيينا لألبَِد

                     

رُنا َعنْ فادِينا، ويَُبشِّ

بَِحناِن الوالِِد للَوَلِد

يَوُم األحِد، يَوُم األحِد

كَْم نَهوى قرَع األَجراِس

نََتناوُل ِمنْ ذاِت الكاِس

وأبونا الكاِهُن يُخِبرُنا

 وإليهِ نلوذُ، َفَيْغُمرُنا

أرسُم الكنيسَة وألّونُها:
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»يبحث عبر الشابكة عن معلومات حول 
كنيسته »أين تقع، تاريخها، شفيعها«

1- يجلس الطفل أمام احلاسب بوضٍع صحي وسليم. 

2- يقوم بتشغيل احلاسب.

 . 3- يفتح موقع 

4- يكتب في مربع البحث« اسم الكنيسة التي يصلي بها.

5- يدوّن املعلومات على ورقة.

6- يغلق احلاسب بالطريقة الصحيحة.

7- يرسم كنيسة على ورق ملون.

8- يسمي كنيسته ويكتب املعلومات التي دوّنها من الشابكة على الكنيسة التي رسمها.

مشروع عمل

يتمُّ الّتنفيذُ بإشراِف املعّلم أو املعّلمة
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الوحدة الثالثة

القيم األخالقية

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون املتعلم قادراً على أن:
والطاعة  والتواضع  األول في احملبة  السيد املسيح هو مثالنا  أن  يتعرف   -

واألمانة.
- يوّضح أن نقاوة القلب والوداعة جتعل اإلنسان املؤمن متواضعاً مع اآلخرين.

- يستنتج أن احملبة والتواضع واألمانة والطاعة هي من املبادئ والفضائل 
الروحية للسلوك املسيحي.                              

- يترجم قيم التواضع واحملبة واألمانة سلوكاً جتاه كل الناس.

أهداف الوحدة

الدرس الثاني
يسوع يعّلمنا التواضع

الدرس األول
يسوع يعّلمنا احملبة

الدرس الثالث 
يسوع يعّلمنا األمانة 

الدرس الرابع
نشاط تقوميي للوحدةيسوع يعّلمنا الطاعة 
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9
القيم األخالقية

يسوُع يعّلمنا احملبَة

أجرِت املعلمُة انتخاباً لعرفاء الصّف لهذا العام، ففازت نوارُ بالعدد األكبر 
باقي  انتخاِب  استكماِل  وبعَد  للصف،  عريفًة  ُعّينْت  لذلك  األصوات،  من 

العرفاء سألِت املعلمُة التالميَذ ملاذا تّ اختيار نوار؟
سعادُ  أما  احترام،  بكّل  معنا  وتتعامُل  اجلميَع،  حتبُّ  ألنها  جورج:  أجاب 
ألنها  قائالً:  وديٌع  وأضاَف  إليها،  نحتاج  عندما  تساعُدنا  ألنها  فأجابْت؛ 

لطيفٌة ومتسامحٌة معنا دوماً.
فنوارُ  صغاري،   يا  االختيارَ  أحسنتم  وقالت:  بإجاباتهم،  املعلمُة  ُسرّت 
تلميذةٌ محبوبة ومهذبة كما أنها مجتهدةٌ في دروسها. فلنصّفق لنوار.

قّصة

1- ماذا أجرِت املعلمة؟

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

2- من التلميذُ الذي فاز باالختيار؟ وملاذا مت اختياره؟

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

3- مبَ أوصت املعلمُة التاميذَ؟

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

أُبنّيُ رأيي في املواقف التي تدلُّ على أنني أعيُش احملبة جتاه اهلل واآلخر:

كلمة احلياة

أخاصم صديقي؛ ألنه لم يدعوني حلضور حفلة عيد مياده.

أساعد رفيقي املريَض في متابعة دروسه.

أُشعُل شمعًة في الكنيسة وأصلي لرفيقي الفقير.

ال أسامح من يسيء إلّي. 

أوافق ال أوافقاملوقف

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
ومعنى

الناموس: كتاب الشريعة الذي يتكلم عن الوصايا اإللهية.

القريب: هو كل إنسان آخر مهما كان.

كلمة احلياة

ـُة  أَيَـّ ُمَعلِّــُم،  »يَــا   36
ــى  ــيَ اْلُعْظَم ــٍة ِه وَِصيَّ
ِفــي النَّاُمــوِس؟ 37  َفَقــاَل 
َّبَّ  ــر ــبُّ ال ــوُع: تُِ ــُه يَُس لَ
ــَك،  ــْن ُكلِّ َقْلِب ــَك ِم إِلَه
ــْن  ــَك، وَِم ــْن ُكلِّ نَْفِس وَِم
ُكلِّ ِفْكــرَِك  38 هــِذِه ِهــيَ 
ــى وَاْلُعْظَمى  ــُة األُولَ اْلوَِصيَّ
ــُة ِمْثلَُهــا: تُِــبُّ  َّانِيَ 39 وَالث

ــَك.  ــَك َكنَْفِس َقرِيبَ
)متى 22: 36 - 3٩(

كبير السن

القريُب في املفهوم املسيحي هو:

.......................  ....................... مهما كان لونُُه أو شكلُُه أو انتماؤُهُ أو دينُُه

شاب مؤمن

طفل بدينشاب مقعد

إمرأةطويل وقصير القامة

رجل سوداني

أَقرأُ الصورَ ثم أَجمُع األحرَف امللونة بالترتيب من واحد إلى سبعة ألحصَل على 
معنى القريب الذي قصَدهُ يسوُع:
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أعّبر عن إمياني

لقد أحّبنا اهللُ فأرسَل لنا ابنه يسوَع املسيَح، فكان يسوُع مثالنا األوَل في احملبة، وقد 

عّلمنا أن احملبَة تعني العطاءَ والتضحية، عندما ضحى بنفسه على الصليب، وأحتمل 

العذاَب من أجلنا ليصاحلَنا مع اهلل. فما أجمل أن يحبَّ اإلنسانُ أخاه اإلنسانَ ويقّدَم له 

كل شيء يحتاج إليه، دون أن ينتظرَ منه مقابَل ذلك؛ لهذا ينبغي علينا أن نحبَّ اهلل 

ونحبَّ القريَب مثلما نحبُّ أنفَسنا ال بالقول فقط، بل بالقوِل والفعِل والعمِل الصالِح.

أُرّكُب األحرَف التي حصلُت عليها من الوجوه الضاحكة ألَحصَل على وصيتي العظمى:

وصيتي العظمى التي عّلمني إياها الربُّ يسوُع هي: .................................

أبحث في إجنيل )يوحنا 3: 16( وأكتب اآلية 
التي تدل على محبة اهلل لنا

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

ا

ح

ن

ر

ل

ب

ك

ه

م

ة
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

أحبوا بعُضكم بعضاً كما أنا أحببتكم

  21 - 20 - 10 - 3      27                   

احملبة تتأنى  ........   .............................

8 - 12 - 6 - 3        1 - 23           

احملبة  .............     .............................

7 - 20 - 3 - 25 - 3     1 - 23     27      10 - 7 - 1 - 20 - 3 - 3      1 - 23           

احملبة   ...........      .......................................     .......   .............    .................................... 

حفظت وصاياك يا رّب في قلبي فعّلمني أن أعمَل بها مبا يُرضيك ألَكون ابناً صاحلاً 

لك عامالً بأقوالك متخذاً من محبتك حلياتي ينبوعاً تستقي منه روحي كّلما 

عطشت إليك يا رب.

رذدخحجثتبا

12345678910

فغعظطضصشسز

11121314151617181920

يوهنملكق

2122232425262728

أستبدل بالرقم احلرَف املناسَب حسب ترتيبه في اللغة العربية، ثم أرّكُب من 
األحرف كلماٍت ألحصَل على آيتي الذهبية:

   اآلية: احملبة تتأنى ......................................................................................................

      .................................................................................................  )1كورنثوس13: 4(
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10
القيم األخالقية

يسوُع يعّلمنا التواضَع

اقترَب عيدُ الّشعانني، فاستعدَّ األطفاُل لالحتفال به، 
يزّينَ  أن  قررَ  فؤاداً  لكنَّ  املزينَة،  والّشموَع  اجلديدةَ  املالبَس  يشترون  فراحوا 
اخلُْضرِ  الزّيتون  أغصانَ  عليها  فوضَع  أّمه،  مبساعدةِ  بنفِسِه  شمعتََه 
عيد  في  الّشمعة  نحمل  ملاذا  أمه:  وسأل  امللّونَة،  والزّينَة  والّشرائَط 
ه: لكي نستقبل يسوَع كما استقبله األطفاُل  الشعانني يا أمي؟ أجابته أمُّ

في أورشليَم حاملنيَ أغصانَ الّنخِل والزّيتوِن فرحاً بقدومه.

قّصة

1- ما العيُد الذي يستعدُّ األطفال لاحتفال به؟

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

2- مباذا زيّن فؤاد شمعته؟

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

3- ملاذا يحمل األطفاُل الشموَع املزيّنَة في عيد الّشعانن؟

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

أَبحـُث عن أضـدادِ الكلمات اآلتيـة، ثّم أَنسـُب بعضها بحسـب املعنى الذي 
أراه مناسـباً لرموز الّشعانني:

كلمة احلياة

احلرب ....................، احلب ....................، الظام ...................، الكذب ....................، التكبر .................... .

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

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
ومعنى

الشعانني: كلمة عبرانية معناها »يا رب خلص« ومنها الكلمة اليونانية

»أوصنا« أو »هوشعنا«: وتعني خلصنا - أتان: أنثى احلمار.

1 - ما اسُم املدينِة التي دخل إليها يسوُع؟

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

2 - كيف دخَل يسوُع إلى املدينة؟

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

3 -  كيف استقبلِت اجلموُع يسوَع؟

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

كلمة احلياة

12 وَِفـي اْلَغـِد َسـِمَع اجْلَْمُع 
اْلَكِثيـرُ الَِّذي َجاَء إِلَـى اْلِعيِد 
أَنَّ يَُسـوَع آٍت إِلَى أُورَُشـِليَم،  
13 َفأََخـُذوا ُسـُعوَف النَّْخـِل 
وََكانُـوا  لِِلَقائِـِه،  وََخرَُجـوا 
ُمبَـارٌَك  ا!  »أُوَصنَـّ يَْصرُُخـونَ: 
!«  14 وَوََجَد  َّبِّ اآلتِي بِاْسـمِ الـر
يَُسـوُع َجْحشـاً َفَجلََس َعلَْيِه 
َكَمـا ُهـوَ َمْكتُـوٌب 15 ُهوَذَا 
َمِلـُكِك يَْأتِـي َجالًِسـا َعلَـى 

أَتَاٍن. َجْحـِش 
)يوحنا12: 12-1٩(

اآلتي    -   األعالي    -    الرب    -    باسم    -   أوصنا   -   مبارك     - في

21 -       17      -     25      -        9       -      5      -       19       -      11

أُجيُب عن األسئلة اآلتية:

أُرتُب الكلمات اآلتيَة حسب ترتيِب أرقاِمها من األكبر إلى األصغر ألحصَل على 
اآلية اإلجنيلية لعيد الشعانني:
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أعّبر عن إمياني

كانَ يسوُع متواضعاً خادماً لآلخرين، وجتّلى تواضُعه عندما دخل إلى أورشليَم كملٍك وديٍع 

ومتواضٍع راكباً على جحِش أتاٍن. الّتواضُع فضيلٌة ساميٌة يدعونا إليها الّسيُد املسيُح، 

الذي عاشها حياةً متواضعة بدءاً من ميالده في مذود حتى صعوده إلى السماء، فلنتخَذ 

والوداعة  القلب  فنقاوة  التواضع.  معنى  لنتعّلَم  حياتنا،  في  ونتمثّلَُه  لنا  قدوةً  يسوَع 

جتعالن من املؤمن إنساناً متواضعاً محبوباً من اهلل واآلخرين.

لنكتشف الكلمَة البديلة:

أكونُ إنساناً متواضعاً مثَل يسوَع عندما:

1-  نقاوة القلب والوداعة جتعل القلَب متكبراً. ....................................

2-  تواضَع يسوُع فدخَل أورشليَم على موكٍب فخم. .......................... 

3-  تواضَع يسوُع فكان رغم عظمتِهِ رئيساً لتاميذه. ........................                                                  

4-  وُِضَع يسوُع عندما ولَد في سرير. .....................................................

أبحث في اإلجنيل )متى 20:  26( فأحصل على 

اآلية التي تدلُّ على تواضِع الّسيد املسيح.

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

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

..................................................................................................................................................................................
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1 - أَرسُم بها إشارة الصليب

3 x 3 2 - ناجت ضرب العددين

3 - مكان منخفض في األرض

4 - ضد كلمة َضيق

5 - نسمي الطفل املولود حديثاً

ألحصَل على وجبتي الروحية. أَجمُع بالترتيب

ْفِر: أحرف الثمراِت الصُّ

وأُعدُّ منها وجبتي الروحية:

القيمة التي عّلمني إياها الربُّ يسوُع بركوبه على جحِش أتاٍن 

هي: ..........................................

حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

أوصّنا في األعالي مبارك اآلتي باسم الرب

سأكون متواضعاً من خالل أعمالي في خدمتي ألهلي وأصدقائي، 

وتعاوني في مجتمعي ووطني.

أَمألُ ثمراِت البرتقاِل بوضع ما هو مطلوب مني في اجلمل اآلتية:

د

ر

ي

ع

ع

1

2

3

4

5
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11
القيم األخالقية

يسوُع يعّلمنا األمانَة

اليان وماري تلميذان في الصف الرابع، لنستمْع إلى احلوار الذي دار بينهما عندما 
وجدت ماري محفظة فيها نقود.

ماري: انظْر يا اليان، إنها محفظُة نقود.
اليان: البّد أنها سقطْت من أحدهم.

ماري: وماذا سنفعُل بها؟ ما رأيُْك أْن نأخذها.
اليان: ال لن نأخذها يا ماري، فهي ليسْت لنا.
ماري: ولكن نحنُ َمْن وجدها فهي من حقنا.

اليان: ال يا ماري ليسْت من حقنا، فهي أمانٌة وجدناها.
سنقول للمعلم، وسنعيدها لصاحبها.

اليان وماري: معلمي لقد وجدنا هذه احملفظة؛ ماذا نفعل؟
املعلم: شكراً لكما سنبحث عن صاحبها ونعيدها له.

املعلم: طالبي األعزاء وجد اليان وماري هذه احملفظةوقّدماها لي فلنْشكرهما على 
موقفهما النبيل.

قّصة

1- ما رأيُك مبوقف صديِقنا اليان؟
...................................................................................................

2- ما رأيُك مبوقف صديقتِنا ماري؟
...................................................................................................

3- ماذا تفعل لو كنَت مكاَن اليان وماري؟ 
...................................................................................................

اآلية: ................................................................................................................................. )متى 25 : 23(

كلمة احلياة

أُرتُب الكلماِت حسَب ترتيب أرقامها تنازلياً ألحصَل على آيٍة من الكتاب املقدس 
توّضح لي قيمة األمني في نظر الرب:

ًالكثيرُكنَتعلى القليلفيسأقيمكأمينا
3473٩8345378355365356

أَقرأُ وأُجيُب:
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األمانة

السام

تفاح

احملبة

الغضب

الكرز

اإلميان

االنتقام

اللطف

الفرح

كلمة احلياة

ُّوِح َفُهوَ:  ا ثََمـرُ الر 22 وَأَمَّ
ٌة وَفـرٌَح وَسـاٌَم،  َمَحبَـّ
ولُْطـٌف  أَنَـاةٍ  وُطـوُل 
وَصـاٌَح وإمِيَـاٌن وأََمانـٌة،  
ٌف. وما  23 ووَدَاَعـٌة وتََعفُّ
مـن شـريعٍة تنهى عن 

الفضائل.   هـذه 
)غاطية 5: 23-22(

ألّونُ التفاحَة التي حتمُل ثمراً من ثمارِ الروِح مستعيناً بالنص السابق:

كلمة 
ومعنى

ثمرُ الروح: ثمار موهبة الروح القدس التي ُختِم بها املعّمدون 

على اسم اآلب واالبن والروح القدس.
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أعّبر عن إمياني

عن  تعّبرُ  ألّنها  املؤمِن؛  صفاِت  من  فاألمانُة  أمناءَ،  نكونَ  أن  املسيُح  السيُد  دعانا  لقد 

الّسلوِك الّصحيح مع الناس واهلل، وأساسها احملبة. 

فمحبتنا هلل والعمل بوصاياه تستدعي منا أن نكون أبناءً أمناءَ على كلمته والعمِل بها 

حتى تثمرَ فينا بنعمة الروح القدس.

»أّيها العبُد الّصالُح كنت أميناً في القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح ربك« 

)متى 25 : 23(

أَختارُ اإلجابَة نعم أو ال:

أُجيُب عن األسئلة اآلتية:

َّ صديقي                    نعم      ال     أ- أكون أميناً عندما أفشي سر

ب- أكون أميناً إذا لم أحفظ أمانًة ائتمنت عليها       نعم      ال  

ج- أكون أميناً إذا غششت في االمتحان                    نعم      ال  

د- أكون أميناً إذا نقلت كاماً سمعته                       نعم      ال  

أ-  كيَف تُنّمي األمانة كثمرٍة من ثمارِ الرّوح القدس في حياتك؟ ....................................................................

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

ب- أذكر موقفاً مررُت به واتصفت فيه باألمانة: ................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

أيُّها العبُد الصالُح األمنيُ كنت أميناً في القليل فسأقيمك على الكثير.

سأكونَ أميناً بني أهلي وأصدقائي وفي مجتمعي ووطني، 

هكذا أظهرُ محبَة اهلل في حياتي.

اهللُ أحبنا فخلق لنا الكونَ وكلَّ ما فيه، فعلينا أن نكونَ أمناءَ على عطاياه.
أُعّبرُ بلغتي عن الصور اآلتية ألرى كيف ميكنُ أن أُترجَم فضيلَة األمانِة في حياتي:

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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12
القيم األخالقية

يسوُع يعّلمنا الطاعَة

في أحِد أيامِ األسبوِع، قررْت والدةُ عمادٍ ووسيمٍ وهما تلميذان في الصف 
الرابع الذهاَب بصحبة ابنتها الصغيرة سمرَ لشراء بعض احلاجات الالزمة 
حلفلة عيد ميالدِها. وقد أوصْت ولديها قبل ذهابها أن ينتهيا من دروسهما، 
ثم يشاهدا التلفازَ. وبعد ذهابها مباشرة انصرف وسيٌم إلى حفظ دروسه، 
بينما أرادَ عمادٌ أن يشاهَد التلفاز أوالً، لكّن وسيماً كان يعاتبه دونَ جدوى. 
وهكذا مرّت ساعتان، واقترب موعدُ مجيء األم، وقد نسي عمادٌ نفَسهُ أماَم 
التلفاز بينما انتهى وسيٌم من دروسه. فاستحق وسيٌم ثناءً ومكافأة من 

أمه بينما عاتبت األمُّ عماداً وحزنت من تصرفه.

قّصة

1- مباذا أوصت األم ولديها؟

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

2- من الذي سمع كاَم أمه وعمل به؟

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

3- فّسر حزن األم من تصرف ابنها عماد.

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

أَضُع اإلجابات املطلوبة ثم أنقلها إلى الفراغ ذي اللون املشابه ألَحصَل على اآلية 
الذهبية لفضيلة الطاعة:

كلمة احلياة

»أَيَُّها                 ،                 وَالِِديكُْم فِي كُلِّ                 ألنِّ                   َمرْضيٌّ في                  « 
                                                

)رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3 : 20(

اسم إشارة للمذكر املفرد من كلمة أشياءمعنى كلمة اسمعواجمع كلمة الولد
املفرد

مرادف لكلمة اهلل

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
ومعنى

أطيعوا: اسمعوا الكام

أَكرِم أباك وأمك: أن تقوم  باحترامهم ومحبتهم.

1- ماذا يطلب منا بولُس الرسوُل في رسالته إلى أفسس؟

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

2- ما أوُل وصيٍة ينبغي أن نقوم بها؟

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

3- ما الفرُق بن الطاعِة واإلكراِم بحسبِ النّص الدينّي؟

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

4- وّضح معنى الطاعة في الرب؟ وعاقة ذلك باحملبة.

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

5- برأيك، كيف ميكنُ أن نعمَل بقول بولَس الرسوِل في رسالته السابقة؟ أوّضح ذلك مبوقف من حياتك.

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

كلمة احلياة

ــوا  ــا األَْوالَدُ، أَِطيُع َيَُّه 1 أ
َّبِّ  وَالِِديُكــْم ِفــي الــر
ألَنَّ هــَذا َحــقٌّ  2 »أَْكــرِْم 
الَِّتــي  ــَك«  وَأُمَّ أَبَــاَك 
ــٍد، ــٍة بِوَْع َُّل وَِصيَّ ــيَ أَو ِه

3 لَِكــْي يَُكــوَن لَُكــْم 
َخْيــرٌ، وَتَُكونُــوا ِطــوَاَل 

األَْرِض. َعلَــى  األَْعَمــارِ 
)أفسس 6: 3-1(

أُجيُب عن األسئلة اآلتية:
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أعّبر عن إمياني

مثاله،  يكونوا على  أن  تالميَذهُ  لقد عّلم  الطاعة.  األوَل في  مثالَنا  املسيُح  السيُد  كان 

حافظني وصاياه، وعاملني بتعاليمه وأقواله على الدوام؛ لذلك ينبغي لنا أن نتخَذه قدوةً 

في حياتنا. فيسوعُ هو املعلُم األعظُم الذي عّلمنا دروساً في احملبة، والّطاعة، واألمانة، 

املثمرةُ  الشجرةُ  وهو  املسيحّية،  الفضائل  من  وغيرَها  والتسامح،  والّصدق،  والتواضع، 

أرواَحنا بأشهى الثّمار الروحية وأطيبها. لذلك ينبغي لنا، ألننا مؤمنون، أن  التي تغذي 

نطيَع كلمته ونعمَل على تنفيِذ وصاياه وتعاليِمه.

أَنقُل اجلمل داخَل األشكال الهندسية إلى جوار العبارات اآلتية مبا يناسُب املعلومَة 
الصحيحة ألَحصَل على تعريف الطاعة:

1- زواياه الثاثة حادة: .............................................................................................

2- أضاعه األربعة متساوية: ................................................................................

2- ليس له رؤوس وال زوايا: ......................................................................................

4- أضاعه غير متساوية لكن زواياه األربعة قائمة: ...........................................

ونعمل على تنفيذ تعاليمهم 
ووصاياهم مبا يخدم اهلل واآلخرين.

والقادة 
واألهل 

واملعلمن

أن نطيع 
كام اهلل الطاعة 

هي:
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

عّلمني أْن أعمَل بوصاياك، ألنَك أنَت هو إلهي.

سأترجَم طاعتي هلل بأعمالي وتصرفاتي مع أهلي وأصدقائي وفي مجتمعي ووطني، 

هكذا أظهر محبة اهلل في حياتي.

أُعّبرُ بلغتي عن الصور التي تّدل على أنني أُطيُع وأَعمُل بوصايا اهلل في محبة اآلخرين: 

أكون مطيعاً هلل، وأعمل بوصاياه إذا 

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

أكون مطيعاً هلل، وأعمل بوصاياه إذا 

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

أكون مطيعاً هلل، وأعمل بوصاياه إذا 

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

أكون مطيعاً هلل، وأعمل بوصاياه إذا 

............................................................................
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أطفالي،  يا  رائعاً  يوماً  كاَن 
معنا  بوجودكم  فرحُت  فقد 
احليواِن،  حديقِة  زيارِة  في 
وكنتم مثاالً للّطاعِة وتقديِر 

حرصنا عليكم.

الزّيارة  هذه  تكن  لم 

لوال   لنا   بالنّسبِة  ممكنة 

صعودِ  في  لنا  مساعدتكُم 

الدّرِج وحمِل يعِض األغراض.

النشاط التقوميي

يا رب حفظتُ كالمك في قلبي

أُرتُب احلروف بحسب أطواِل الشخصياِت من األقصر  اجلّد واجلّدة ثّم  أَقرأُ حوارَ 
إلى األطول ألَحصَل على إحدى الفضائل التي تعّلمتها من الرّب يسوَع:

أَحسُب وأَستنتُج:

الفضيلة اإللهية التي عّلمنا إياها يسوُع في هذا النشاط هي ...........................

نسمي الشخص الذي يتمثل هذه الفضيلة بـ ...................

ذهبت إلى البائع واشتريَت بــ /170/ ل.س، وأعطيته /200/ ل.س وأعادَ لك /50/ ل.س.
أ- ما املبلُغ الذي ينبغي أن يعيده لك البائع؟ ..........................................................
ب - ما الزيادةُ التي أعطاَك إياها البائع؟ ..................................................................
ج- ماذا تفعل في موقٍف كهذا؟ ..............................................................................

ال

ط

ة
ع

ا
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أَتصُل باألرقام اآلتية وأَكتُب أقوال الرب يسوع التي أَحصُل عليها من مكاملتي:

أَمألُ ثمراِت البرتقاِل باإلجابة عن العبارات اآلتية:

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

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

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

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

)متى 22 : 37(
)متى 11 : 29(
)متى 22 : 39(
)متى 25 : 23(

اآليات اإلجنيليةرقم االتصال قول الرب يسوع

َّ نسميه. 1 - الشخُص الذي يحفُظ السر

2 - حيواٌن أطراُفُه اخللفيُة أطول من األمامية.

3 - مكاٌن واسٌع للعب كرة القدم.

4 - اسم التلميذ الذي وردَ اسُمُه في القصة

)الدرس 11( واقترَح أخذْ النقود.

5 - من الكائنات احلية تنتج العسل. 

ألَحصَل على وجبتي الروحية  في هذا النشاط

ْفِر: أَجمُع بالترتيب أسماء الثمرات الصُّ

اآلن أُعدُّ منها وجبتي الروحية:

      

نم 1

2

3

4

ح5

ا

ا

بأ

ل

كنت أميناًالرب إلهك

من كل قلبك

قريبك مثل نفسك

تعّلموا مني ألني وديع

في القليل

سأقيمك

على الكثير

ومتواضع القلب

حتبُّ

037
45
08

1269
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.............................................................................................................................................................

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

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

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

 أَصُف كيف أُظهرُ الفضائُل التي عّلمني إياها يسوعُ في حياتي:

من أنا؟

تذكارُ دخوِل الرّب يسوَع إلى أورشليَم. فمن أنا؟

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

ثمرةٌ من ثمارِ الرّوح القدس تتحّلى بها عندما يُطلُب منَك أن حتتفَظ بشيءٍ ما.فمن أنا؟

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

صفة حتّلى بها يسوُع املسيح وعليَّ أن أقتدي به ومن خاللها أَخدُم اآلخرين. فمن أنا؟ 

............................................................................................................................
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ً لنرمن معا

يا ساكن بقلوبنا

*   *   *

*   *   *

أُعّبرُ بالرسم عن عمل يدلُّ على محبتي لآلخر:

يا ساكنْ بِقُلوبنا

نحنا اطفالْك يا يسوْع

                      

ْ يـــا يســوع احِللو كْتير

نِحنا ِمنحّبْك على طوْل

                    

رَبّي َخليني بُْقربْك

مهما تَْغّيرني اإلياْم

َضّوي ِكّل دْروبنا

َموالنا وَمحبوبنا

                     

ْ    اْعطِينا إيدْك حّتى نْطِير

 وقــلبـْك حمِلَبـتنـا كبيــر

                    

وْخّلي دَربي على دَربْك

ببقى على طول بِْحّبْك
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معالم أثرية دينية سورية

كنيسة القديس حنانيا ) دمشق (

أَبحُث في الشابكة عن معلومات لكنيسة القديس حنانيا في دمشق وأُدّونها:

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

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

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

.........................................................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

العالقات اإلنسانية

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون املتعلم قادراً على أن:
- يتعرف مسؤوليته جتاه نفسه.

- يحدد مسؤوليته جتاه اآلخر.
- يدرك أهمية أداء واجبه جتاه وطنه مبيناً أهمية احملافظة عليه.

- يتبع األساليب الصحيحة باستخدام التكنولوجيا.

الدرس الثاني
مسؤوليتي جتاه اآلخر

الدرس األول
مسؤوليتي جتاه نفسي

الدرس الثالث 
مسؤوليتي جتاه وطني 

الدرس الرابع
مسؤوليتي جتاه التكنولوجيا

 

نشاط تقوميي للوحدة

أهداف الوحدة
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13
العالقات اإلنسانية

مسؤوليتي جتاه نفسي

كلمة احلياة

فوجئْت نورُ عندما شاهدْت جورج يصافُح جوليا، ويسّلُم عليها بحرارة. 
فسألته: كيف تسّلم عليها وقد أساءت إليَك في األمس أمام جميع رفاقنا؟ 
أجاَب جورُج: لقد سامحتها، فأنا ال أحبُّ مخاصمة أحد. وقد شعرْت جوليا 

باخلجل والندم، وأسرعْت تعتذرُ من جورج. 

قّصة

1- ما موقُف جورج جتاَه جوليا؟

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

2- ما مسؤوليُة جوليا جتاَه جورج؟

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

3- ماذا تَفعُل لو كانت جوليا من رفاقَك؟ 

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

1- أُصّنُف العبارات اآلتية في احلقل املناسب لها:

احترام اآلخرين - األكل - الصاة - التعلم - االجتهاد - تطبيق القوانن

الواجباتاحلقوق

أَقرأُ وأُجيُب:

ً نناقش معا
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 أ- من أرادَ أن ........................ فلينكرْ نفَسُه و ........................ صليبه و .......................... . 

ب- ألنه ماذا ينتفع ........................ لو ربح ........................ كله وخسر ............................ .

كلمة احلياة

ــَع  ــوُع اجْلَْم ــا يَُس 34 وَدََع
وََقــاَل  تَاَِميــِذِه  َمــَع 
أَْن  أَرَادَ  »َمــْن  لَُهــْم: 
ــْر  ــي َفْليُْنِك ــيَ وَرَائِ يَْأتِ
نَْفَســُه وَيَْحِمــْل َصِليبـَـُه 
ـُه  َـّ ألَن  36 وَيَْتبَْعِنــي... 
ــاُن  ــُع اإلِْنَس ــاذَا يَْنتَِف َم
ــُه  ــَم ُكلَّ ــَح اْلَعالَ ــْو رَبِ لَ

وََخِســرَ نَْفَســُه؟«
)مرقس 36-34:8(

أكمُل قوَل السيد املسيح: 

أَختارُ اإلجابة الصحيحة:

أ- عّلمنا يسوع أن نربََح حياتَنا عندما:

 نّتبع تعاليَمه                       نحب ذواتنا                  جنمع األموال

ب - وقال يسوُع للمؤمن أن:

 يحّب كنوزَ العالم                يربح العالم                 ينكر نفسه ليخّلصها.

كلمة 
ومعنى

ينكر نفسه: أن يكون اهتمامه في عاقته باهلل واآلخر، وال 

يكون عبداً لشهواته وأنانيته.
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أعّبر عن إمياني

ــني،  ــي كّل ح ــه فـ ــونَ مع ــة أن أك ــكّل حري ــارَ ب ــوُع أْن أخت ــي يس عّلمن

ــن أي  ــر باآلخري ــاً أن أُفك ــي أيض ــد عّلمن ــة. وق ــاة األبدي ــَح احلي ــى أرب حت

ــراء  ــاعدة الفق ــي ومس ــي دروس ــاد ف ــديَّ واالجته ــرام وال ــوَم باحت أن أق

واحملتاجــني وتطبيــق القوانــني واألنظمــة فــي مدرســتي ومجتمعــي.

1- - ماذا تربح إذا كنت مَع يسوَع؟ ...........................................................................................................

2- كيف تربُح احلياة األبدية؟ .....................................................................................................................

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

3-  أُبنّيُ رأيي في املواقف اآلتية:

4- أَكتُب في سطرين موقف أعّبر من خالله عن مسؤوليتي جتاه نفسي:

أجتهد في تنمية مواهبي

أنعزل عن رفاقي وألعب مبفردي

أختار أْن أكوَن مع يسوَع دائماً

أنسى نصائَح والدّي عند اتخاذ قراراتي

أوافق ال أوافقاملوقف

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

.............................................................................................................................................................
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.

مسؤوليتي جتاه نفسي تعني أن تكون قراراتي واختياراتي بطاعة اهلل ومحبته.

أَشطُب الكلمات في اجلدول كي أتعرّف الصفَة التي ينبغي أن يتحلى بها املؤمن )الكلمة 
املطلوبة مؤلفة من تسعة أحرف(.

اكتشِف الطريَق الذي سيصُل بك إلى مسؤوليتك الصحيحة جتاه نفسك:

- من صفات الشخص املسؤول عن أمٍر ما:

ُمخلص - ُمحب -  صادق - ودود -  ُمجتهد 

-  ُمرتب -  َفرح

الصفة التي يتحلى بها املؤمن ........................

صلخملا
وبحمصم
دسلامج
وةدرحت
دقتمره
وبيؤفد

أ- أَكتُب اإليجابيات التي أكتسبها في اتباعي 

الطريق الصحيح؟

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

ب - أَكتُب السلبيات التي تعترضني في اتباعي 

الطريق اخلاطئ؟

..................................................................................
سلبي

سلبي

إيجابي

احملبة

فة
عر

امل

التسامح

اد
ه

جت
اال

ام
تر

ح
اال

دق
ص

ال

الكذب

تل
لق

ا
ال

هم
اإل

ب
ض

لغ
ا

احلقد

سل
ك

ال

هل
جا

لت
يةا

نان
األ

الفشل

االبتعاد عن اهلل

الصبر

احلياة 
األبديّة

املساعدة

التواضع
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14
العالقات اإلنسانية

مسؤوليتي جتاه اآلخر

كلمة احلياة

وجَد هيثٌم نفسُه وحيداً بال أصدقاءَ، فقِد ابتعدوا عنُه ألّنُه يكذُب عليهم. 
أْن يساعَده ليتخلَص مْن  اإلجنيَل املقدَّس قرّرَ  يقرأُ  الذي كانَ  لكنَّ سعيداً 
لُه  وبنّيَ  تغييرِ سلوكِه لألفضل.  على  إليه عامالً  يتردّدُ  فبدأ  الكذِب.  عادةِ 
مضارَّ الكذِب وكيَف صارَ وحيداً بال أصدقاءَ. ومع الوقِت استطاَع هيثٌم أْن 

يَعدل عن عادةِ الكذِب مكتسباً مْن جديد ثقَة أصدقائِه ومحبتهم. 

قّصة

1- ما السبُب الذي دفَع أصدقاَء هيثم إلى االبتعاد عنه؟

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

2-  كيف استطاَع سعيدٌ مساعدةَ هيثمٍ للتخلص من عادة الكذب؟

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

3- اذكر موقفاً تعرضَت فيه للكذب من ِقَبل أحد؟ 

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

أَمألُ اجلدوَل اآلتي بحيث أتعرُف كيف أبحُث عن اآلخر في نظر يسوع:

كيف أتصرفعندما أرى اآلخر

ً حزينا

غاضباً

خائفاً

فرحاً

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
آوى فالناً: استضافه في منزله - كسا العريان: ألبسه ثوباً.ومعنى

كلمة احلياة

أُجيُب عن األسئلة اآلتية: 

1- أضُع عنواناً للنص اإلجنيلي.

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

2- ماذا قصَد يسوُع بقوله: كنت جائعاً أو عطشاناً فأطعمتموني وسقيتموني؟ 

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

 3- من هؤالِء الصغارُ الذين حتّدث عنهم يسوُع بقوله: »كل مرّة عملتم هذا بأحِد إخوتي هؤالء 
الصغار، فلي عملتموه«؟ 

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

ــاً  ــاَك جوعان ــى رَأْين ، َمت ــا رَبُّ ي
َعطشــاناً  أْو  َفأَْطَعْمنــاَك؟ 
رَأينــاَك  وََمتــى  َفَســَقْيناَك؟ 
ُعريانــاً  أَْو  َفآوَْينــاَك؟  َغريبــاً 
َفَكَســوْناَك؟ وََمتــى رَأينــاَك 
ــاَك؟  ــجيناً َفزُْرن ــاً أْو َس َمريض
ــوْل  ــُك: الَــقَّ أَق ــُم الَِل َفيُِجيبُُه
ــذا  ــم َه ٍَّة َعِمْلتُ ــر ــْم: ُكلَّ َم لَُك
ــؤالِء  ــي َه ــْن إِْخوَت ــٍد ِم لِواِح

الّصغــارِ، َفلــي َعِملتُمــوهُ! 
)متَّى40-35:25(

ــي ُجْعـــُت َفأَْطَعْمتُمونـــي،  َـّ ألن
َفَســـَقْيتُموني،  وََعِطْشـــُت 
ــي،  ــاً َفآوَْيتُمونـ ــُت َغريبـ وَُكْنـ
ـــْوُتوني، وََمريضـــاً  ـــاً َفَكَس وَُعْريان
ـــم  ـــجيناً َفِجْئتُ ـــي، وََس َفزُرُتون
إِلـــيَّ. فيُجيبُـــُه الّصاِلـــوَن: 



80

أعّبر عن إمياني

لقد خلَق اهللُ اإلنسانَ على صورتِِه ومثالِه، فالبشرُ جميُعهم متساوون مهما اختلفوا 

في لونِِهم أو شكلهم أو دينِهم أو انتمائهم. فقد عّلمنا يسوعُ أن نعيَش احملبَة والرحمَة 

مع اآلخرين كما عاشها هو مقّدماً املساعدة لكّل من يحتاُج إليها، فاملؤمنُ من خالل 

عملِِه مع اآلخرين ميّجد اسَم اهلل.

1- كيف خلقَ اهلُل اإلنساَن؟ ......................................................................................................................

2- كيَف نعيش مع اآلخر كما علّمنا يسوع؟ ..........................................................................................

3- كيَف ميّجُد املؤمُن اهلَل في حياته؟ ......................................................................................................

هّيا لنستخرَج اآليَة اآلتية من الكتاب املقدس. ونكتبَها 
بخٍط جميل ) غالطية 5 :22 – 24 (

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

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

أَختارُ اإلجابة الصحيحة:

: 1- الصبرُ والساُم واحملبُة هي من ثمر

 الروح                             الصيف                         الشجر

: 2- عّلمني يسوُع أن أقّدم املساعدةَ لـ

 أقربائي فقط                  لكل محتاج                  ألحبتي فقط
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

أَحبِْب قريبَك كنفِسك

سأكونَ مواطناً صاحلاً أؤدي واجبي جتاه أسرتي، مجتمعي، 

وطني، وللناس من حولنا.

عّلمنـي يسـوُع أال أنتظـر أجـرةً مـن الذين أقـّدم لهـم مسـاعدة؛ إليجادِ هـذا القول
اكتـِب الكلمات اآلتية حســب رقـم كّل كلمة ثم رّكـِب األحرَف األولى مـن الكلمات
بالتتالـي فأحصـل على قـوِل الرّب يســوَع. والكلمـُة األولى تُعـادُ مرتني فـي القول: 

1 - مجد

2 - جمل

3 - اسم

4 - نعم

5 - ابن

6 - أكل

7 - خوخ

8- ذرة

القول هو:

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

9 - توت

10 – ماء

11 - أسد

12- عن

13- طير

14 - ورد

15 - ادُع

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
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15
العالقات اإلنسانية

مسؤوليتي جتاه وطني

كلمة احلياة

األدوارَ  املعلُم  فوزّع  احلدائق،   إحدى  بتشجير  القياَم  املدارِس  إحدى  قرّرْت 
لم يهتمَّ  وبدأ كلٌّ منهم  يعمُل في مجاله. لكنَّ يوسَف  التالميذ.  على 
إليه. لكّن املعلَم  بهذا املشروع، بل بدأ ينزعج من تنفيِذ املهمة املوكلة 

أوضح له أهميَة هذا املشروع لوطنه ومجتمعه.

قّصة

1- ما املشروُع الذي نّفذته املدرسة؟

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

2-  ماذا أوضَح املعلُم ليوسَف عن املشروع؟

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

3- ما النصيحُة التي تقّدمها ليوسف؟ 

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

أَقترُح مشروعاً أَساهُم من خالله في ازدهارِ الوطِن وأَذكرُ أهميته:

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

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

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

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

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
ومعنى

اجلزية: الضريبة

القيصر: إمبراطور وهو لقب صاحب السلطة في اإلمبراطورية الرومانية.

كلمة احلياة

أُجيُب عن األسئلة اآلتية: 

أُحبُّ وطني وأُساعُد في العمل على احملافظِة عليه جميالً متطوراً بـ: 

1- ماذا ُسِئَل يسوع؟

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

2- ماذا قصَد يسوُع بقوله: »اَدَفعوا، إذًا، إلى الَقيَصِر ما لِلَقيَصِر، وإلى اهلل ما هلل!«؟ 

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

...ُسـِئل يسـوع  مـا رأيُـَك؟ 
أيَِحـلُّ لنـا أْن نَدَفـَع اجلِْزيَـَة 
إلـى الَقيَصـرِ أم ال؟... 19 فقال 
نَقـَد  أرُونـي  يسـوع  لهـم 
اجِلْزيـِة!« فناولـوهُ دينارًا.20فقاَل 
لُهم: »ِلَـن هِذهِ الّصـورَةُ وهذا 
االسـُم؟« 21 قالوا: »لِلَقيَصرِ!« 
فقـاَل لُهـم: »اَدَفعـوا، إذًا، إلى 
الَقيَصـرِ مـا لِلَقيَصـرِ، وإلـى 
بـوا ِمّا  اهلل مـا هلل!« 22فتََعجَّ

وَمَضْوا.   وتَركـوهُ  َسـِمعوهُ، 
         )متى 22 : 15 - 22(

أعمال تدّل على
حبي حلّيي ومجتمعي 

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

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

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

أعمال تدّل على
حبي ملدرستي

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

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

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

أعمال تدّل على
حبي ألسرتي

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

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

...................................................
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أعّبر عن إمياني

وطني  خلدمة  أسعى  صاحلاً؛  مواطناً  أكونَ  أن  يسوعُ  عّلمني 

وبنائه بكّل محبٍة وأمانة، وأؤدَي واجبي جتاَهه في كّل اجملاالت: 

الثقافية واالجتماعية والبيئية والدينية واألخالقية.

أَختارُ اإلجابة الصحيحة:

أُبنّيُ رأيي في املواقف التي تدلُّ على حب الوطن:

1- املؤمُن الصالُح يسهُم في:

 بناء وطنه               إهمال مساعدة اآلخرين   تأدية واجباته

2- تتحددُ واجباُت اإلنسان املؤمن في اجملاالت اآلتية:  

 الصاة فقط          االهتمامات الثقافية       الواجبات الدينية واالجتماعية

3- يتخّلى اإلنسان املؤمن عن: 

 واجباته احلياتية      وطنه                              األنانية والكبرياء

1- الدفاع عن الوطن ضد األعداء.

2- إهمال النظافة في احلديقة العامة.

3- الصاة في الكنيسة من أجل األهل والوطن وكل العالم.

4- االجتهاد في الدروس حتى النجاح.

5- عدم االهتمام بأثاث املدرسة.

أوافق ال أوافقاملوقف
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

ال تكْن محبتنا بالكالم أو باللسان، بل بالعمل واحلق

يدعوني إمياني املسيحي للخدمة واحملبة، فعلّي أن أؤدي واجبي 

جتاه أسرتي، كنستي، ومجتمعي بكل محبة. ألساهم في ازدهار 

وطني في جميع اجملاالت

كيَف يخدُم كلُّ شخٍص في الصور اآلتية وطنَُه؟ وفي أي مجال؟

بوصفي تلميذاً في الصف الرابع سأخبركم كيف أَخدُم وطنَي؟ وماذا أَفعُل من أجله؟

...................................................................................................................................................... - 1

...................................................................................................................................................... - 2

...................................................................................................................................................... - 3

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

.............................................................................................................................................................
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16
العالقات اإلنسانية

مسؤوليتي جتاه التكنولوجيا

كلمة احلياة

دميا: كيف أنَت يا داني؟
داني: ال بأس، لكنني أشعر باحلزن قليالً.

دميا: ولَم أنت حزين؟              
داني: ألنني أحسُّ بألمٍ شديٍد في رأسي وعيني، وأنا مسؤوٌل عن السبب.

دميا: ما سبُب هذا األلم يا داني؟ قل لي فقد أستطيُع مساعدتك.
داني: أستخدُم احلاسوَب وموبايَل والدي ملّدة طويلة؛ حتى إنني أنشغل عن 
دراستي باأللعاب عليها، وهذا يشعرني بالضيق والتعب. هل تستطيعني 

مساعدتي حتى أستخدَم اإلنترنت واحلاسوب على الوجه األفضل؟
دميا: سأساعدُك بكّل سرور .

قّصة

َبَب له األلَم والتعب؟ 1- ملاذا يشعرُ داني باحلزن، وما الذي سَّ

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

3- برأيك، أضارٌّ استخداُم اإلنترنت والتكنولوجيا أم مفيدٌ؟ وملاذا؟ 

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

1- اسـتخدام مواقع مخصصـة لألطفال.

2- اسـتخدام مواقـع فيهـا برامـج عنـف.
3- إشراف األهل على استخدام أطفالهم 

     لأللعاب ومواقع االنترنت.
4- تنظيـم وقـت الطفـل حتـى ال يهمـل 
     دروسه باسـتخدام ألعاب التكنولوجيا.

5- استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا في أي 
     وقت يرغب فيه الطفل.

أُسـاعُد دميا على إعطاء داني النصائح واإلرشـادات اجليدة السـتخدام اإلنترنت 
والتكنولوجيـا بتحديدها من القائمة وكتابـة رقمها  في  على الكمبيوتر:

أَقرأُ وأُجيُب:
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كلمة 
السراج )القنديل(: يشتعل بواسطة الزيت ويوضع أمام األيقونات املقدسة.ومعنى

كلمة احلياة

أ- أَرسُم سراَج اجلسد؟

ب- هل يتأثر اإلنساُن مبا يراه؟ 

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

ج- هل من املمكن أن نحّول الظلمَة إلى نور؟ كيف؟ 

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

د- إذا كانـت الظلمـُة متثل سـلبياِت اإلنترنت في درسـنا 
هـذا، فكيـف نحّولها إلى نورٍ وإيجابياٍت، حتى نسـتخدَم 
التكنولوجيـا على الوجه األمثل. اكتـْب رأيَك في اجلدول:

34 ِسـرَاُج اجْلََسـِد ُهـوَ اْلَعْيُ، 
َفَمتَـى َكانَْت َعْينَُك بَِسـيطًَة 
ُه يَُكـونُ نَيِّـرًا،  َفَجَسـدَُك ُكلُـّ
وََمتَى َكانَْت ِشـرِّيرَةً َفَجَسدَُك 
 َّ يَُكـونُ ُمْظِلًما  35 اُْنظُْر إِذًا لِئَا
ِذي ِفيَك ُظْلَمًة   يَُكـونَ النُّورُ الَـّ
36 َفإِْن َكانَ َجَسـدَُك ُكلُُّه نَيِّرًا 
لَْيـَس ِفيِه ُجْزٌء ُمْظِلـٌم، يَُكوُن 
نَيِّـرًا ُكلُُّه، َكَمـا ِحينََما يُِضيُء 

بِلََمَعانِِه. ـرَاُج  السِّ لََك 
)لوقا 36-34:11(

إيجابيات التكنولوجيا

سلبيات التكنولوجيا

أُجيُب عن األسئلة اآلتية: 



88

أعّبر عن إمياني
التكنولوجيا: هي جملُة الوسائل املستخدمِة في استقباِل وإرساِل املعلومات.

ويتمُّ من خاللها: - الّتعبيرُ عن األفكار ِواملشاعرِ الشخصّية.

                             - الّتعرُّف على أفكارِ وآراءِ ومشاعرِ اآلخرين.

                             - تقومي معارفنا الّسابقة واكتساِب معارَف جديدة.

أُحبُّ التكنولوجيا لفوائدها الكثيرةِ، وأختارُ منها ما ينفُع حياتي ويدعُم إمياني، 

ويخدُم مجتمعي.

أُبنّيُ رأيي في كيفية استعمال التكنولوجيا اآلتية:

1- عرّف التكنولوجيا؟

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

2- ما املواقُع التي تختارها على الشابكة؟

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

االستعمالالتكنولوجيا

الشابكة

احلاسوب

اخلَُلوّي

هّيا لنستخرْج اآلية اآلتية من الكتاب املقدس. ونكتْبها 
بخٍط جميل ) 1كورنثوس:6 – 12 (

كّل األشياء .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. شيء
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حبات احلنطة

زوادتي الروحية

بتسبيِح الرّب ينطُق فمي

اذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعّلموهم بكل ما أوصيتكم به.

استخدم الشابكة ألختارَ املواقَع التي تسمُح بها أخالقي املسيحّية 

واهتماماتي الدينية والثقافية باستخدامها، مبتعداً عن املواقع غيرِ الهادفة.

أَذكرُ في كّل صورة استعماَل التكنولوجيا السلبي أو اإليجابي وأُعّبرُ عن رأيي:

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

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

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

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

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

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

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

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

ً أهاًمرحبا
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النشاط التقوميي

يا رب حفظتُ كالمك في قلبي

أُعّبرُ بلغتي عن مسؤوليِة كّل مهنٍة من املهن اآلتية جتاه الوطن:

أَنقُل إلى الفراغات األحرف التي وضعت حتت الرموز، ألَحصَل على العبارة اجلميلة:

مهندسة
.................................................

عامل نظافة
.................................................

طيان
.................................................

معلمة
.................................................

طبيب
.................................................

حداد
.................................................
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أَمألُ الفراغ بالكلمَة املناسبَة:

أُكمُل املعلوماِت اآلتية، ألَحصَل على هوّيتي:

املفيدة  -  احملظورة   - العنف -  الفراغ - اللعب 

1 – أستخدُم احلاسوَب في أوقات .......................... للتسلية.

2 – أبحُث في الشابكِة عن املعلومات .......................... .

3 – من آداب استخدام الشابكة عدُم الدخول إلى املواقع .......................... .

4– أبتعُد عن مشاهدة برامج .......................... .

اسمي: ......................................................... 

مكان وتاريخ ميادي: ...................................

وطني: ...........................................................

جنسيتي: .....................................................

عاصمتي: .....................................................
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أَبحُث في إجنيل )يوحنا 13 :  34( ألحصل على اآلية التي تدّل 
على مسؤوليتي جتاه اآلخر ثم أكتبها:

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

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

ما مسؤوليتي؟

إذا رأيُت رفيقي حزيناً عليًّ أن أَقوَم بعمل ما ألخفَف من حزنه.فما مسؤوليتي؟

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

عندما أستخدم الشابكة ينبغي أن أَقوَم بعمل ما.فما مسؤوليتي؟

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

لتكونَ اختياراتي وقراراتي صحيحًة تناسب إمياني ومبادئي. فما مسؤوليتي؟

............................................................................................................................
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ً لنرمن معا

محبة الوطن

أَرسُم َعلََم بالدي ) سورية ( وألّونه:

*   *   *

*   *   *

هّيا نعمر يا أصحابي

غداً نكبر يا أصحابي

                         

هّيا نزرع شجراً أخضر

وعلى طرقاتك يا وطنّا

بدك تبقى ساكن قلبي

  وشو ما بدك تطلب منّا

بيوت صغيرة في وطنّا

كل الدنيا تكبر معنا

حتى معنا تعا وتكبر

نغني ونسهر وتبقى إلنا

  خلي شمسك تزرع دربي

  منقدملك يا وطنّا
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»يبحث عبر الشابكة عن معلومات حول وطنه. 
مساحته، عدد سكانه،العادات والتقاليد«

1- يجلس الطفل أمام احلاسب بشكل صحي وسليم.

2- يقوم بتشغيل احلاسب.

 . 3- يفتح موقع 

4- يكتب في مربع البحث اسم وطنه )سورية(. 

5- يدوّن املعلومات على ورقة بخط جميل.

6- يغلق احلاسب بالطريقة الصحيحة. 

7- يشارك أصدقاءه املعلومات التي استخرجها.

مشروع عمل

يتمُّ الّتنفيذ بإشراِف املعّلم أو املعّلمة
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القديس البار أفرام السوري )306 - 373 م( ولد في نصيبني على ضفاف 
نهر دجلة لعائلة فقيرة، جلأ إلى يعقوب، أسقف نصيبني، الذي أنشأه 

على محّبة الفضيلة والتأمل في الكتاب املقدس.

أن سورية مهد احلضارات ومنطلق األديان.

هل تعلم؟
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