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اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

- يتعرف على ن�شاأة القدي�س بطر�س.

- ي�شتنتج مراحل خدمة بطر�س الر�شول.

- يقتدى ب�شفات بطر�س الر�شول.
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

أة القدي�س بطر�س. - يتعرف على ن�ش

تنتج مراحل خدمة بطر�س الر� - ي�

فات بطر�س الر� - يقتدى ب�
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

- يكتب بطاقة تعارف للأنبا انطونيو�س.

مح حياة العزلة. - ي�رشح م

أة الرهبنة. - يتعرف ن�ش

- يربهن على حمبة اهلل للأنبا انطونيو�س 

أنبا بوال.

أنبا انطونيو�س.   فات ا تنتج � - ي�

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

- يكتب بطاقة تعارف للأنبا انطونيو�س.

مح حياة العزلة. - ي�رشح م

أة الرهبنة. - يتعرف ن�ش

- يربهن على حمبة اهلل للأنبا انطونيو�س 

أنبا بوال.

أنبا انطونيو�س.   فات ا تنتج � - ي�
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اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

- يكتب بطاقة تعارف للأنبا انطونيو�س.

- ي�رشح ملمح حياة العزلة.

- يتعرف ن�شاأة الرهبنة.

- يربهن على حمبة اهلل للأنبا انطونيو�س 

واالأنبا بوال.

- ي�شتنتج �شفات االأنبا انطونيو�س.  
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

- يكتب بطاقة تعارف للأنبا انطونيو�س.

مح حياة العزلة. - ي�رشح م

أة الرهبنة. - يتعرف ن�ش

- يربهن على حمبة اهلل للأنبا انطونيو�س 

أنبا بوال.

أنبا انطونيو�س.   فات ا تنتج � - ي�

أهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى أن يكون التلميذ 

 على أن يكون :

- يكتب بطاقة تعارف للأنبا انطونيو�س.

- ي�رشح ممح حياة العزلة.

- يتعرف ن�شأة الرهبنة.

- يربهن على حمبة اهلل للأنبا انطونيو�س 

أنبا بوال.

- ي�تنتج �فات اأنبا انطونيو�س.  
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

ة امللكة  يات ق�  - يتعرف �شخ�

تري  تنتج عناية اهلل ل�شعب امللكة  - ي�

أحداث الق� ل 

تنتج نهاية الق�  - ي�

أمثلة لعناية اهلل به من حياته  - يعطى 

 - ي�شكر اهلل على عنايته به.

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

ة امللكة  يات ق�  - يتعرف �شخ�

تري  تنتج عناية اهلل ل�شعب امللكة  - ي�

أحداث الق� ل 

تنتج نهاية الق�  - ي�

أمثلة لعناية اهلل به من حياته  - يعطى 

 - ي�شكر اهلل على عنايته به.
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اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يتعرف �شخ�شيات ق�شة امللكة اأ�شتري.

2 - ي�شتنتج عناية اهلل ل�شعب امللكة اأ�شتري 

خلل اأحداث الق�شة.

3 - ي�شتنتج نهاية الق�شة.

4 - يعطى اأمثلة لعناية اهلل به من حياته 

ال�شخ�شية.

5 - ي�شكر اهلل على عنايته به.
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

ة امللكة  يات ق�  - يتعرف �شخ�

تري  تنتج عناية اهلل ل�شعب امللكة  - ي�

أحداث الق� ل 

تنتج نهاية الق�  - ي�

أمثلة لعناية اهلل به من حياته  - يعطى 

 - ي�شكر اهلل على عنايته به.

أهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى أن يكون التلميذ 

 على أن يكون :

 - يتعرف �شخ�يات ق�ة امللكة 

- ي�تنتج عناية اهلل ل�شعب امللكة تري 

ل أحداث الق�

 - ي�تنتج نهاية الق�

- يعطى أمثلة لعناية اهلل به من حياته 

 - ي�شكر اهلل على عنايته به.
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اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 يتعرف على معنى اآيات الن�س

 )لوقا 12 : 32 - 40(.

 -  32  :  12 )لوقا  الن�س  اآيات  يحفظ   -  2

)40

الرب  مللقاة  ا�شتعداده  على  يدلل   -  3

ي�شوع.

الثانى  للمجئ  اال�شتعداد  قيمة  يقدر   -4

لل�شيد امل�شيح.

شركة صحارا للطباعة59



أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

آيات الن�  يتعرف على معنى 

 )لوقا  :  - 

 -  : )لوقا  الن� آيات  يحفظ   -

الرب  قاة  مل تعداده  ا� على  يدلل   -

الثانى  للمجئ  تعداد  اال� قيمة  يقدر   -

يد امل�
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

د فى نظر اهلل.  - يتعرف كرامة اجل�

ار  مل� د  اجل� حت��ول  باب  يعدد   -

اع اجل� ائل   - يتعرف و�

 - ميجد اهلل بج�

أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

د فى نظر اهلل.  - يتعرف كرامة اجل�

ار  مل� د  اجل� حت��ول  باب  يعدد   -

اع اجل� ائل   - يتعرف و�

 - ميجد اهلل بج�
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اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يتعرف كرامة اجل�شد فى نظر اهلل.

مل�شار  اجل�شد  حت��ول  اأ�شباب  يعدد   -  2

خاطىء

3 - يتعرف و�شائل اإخ�شاع اجل�شد

4 - ميجد اهلل بج�شده.
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

د فى نظر اهلل.  - يتعرف كرامة اجل�

ار  مل� د  اجل� حت��ول  باب  يعدد   -

اع اجل� ائل   - يتعرف و�

 - ميجد اهلل بج�

أهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى أن يكون التلميذ 

 على أن يكون :

 - يتعرف كرامة اجل�د فى نظر اهلل.

- يعدد باب حت��ول اجل�د مل�ار 

 - يتعرف و�ائل اع اجل�

 - ميجد اهلل بج�
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اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يحدد اأهداف حياته الفعالة.

2 - ي�شتنتج اأهمية و�شوح اأهدافه.

3 - يعدد اأمثلة الأهداف النا�س.

4 - يعدد م�شادر اأهدافه كم�شيحى.
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اأهداف الدر�س :

فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يحدد اأهداف حياته الفعالة.

2 - ي�شتنتج اأهمية و�شوح اأهدافه.

3 - يعدد اأمثلة الأهداف النا�س.

4 - يعدد م�شادر اأهدافه كم�شيحى.

شركة صحارا للطباعة67



أهداف الدر�س :

أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

أهداف حياته الفعالة.  - يحدد 

وح  أهمية و� تنتج   - ي�

أهداف النا�س. أمثلة   - يعدد 

أهدافه كم� ادر   - يعدد م�

أهداف الدر�س :

أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

أهداف حياته الفعالة.  - يحدد 

وح  أهمية و� تنتج   - ي�

أهداف النا�س. أمثلة   - يعدد 

أهدافه كم� ادر   - يعدد م�
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

ادر الوداعة.  - يتعرف م�

أهمية  على  املقد�س  الكتاب  من  يدلل   -

الوداعة فى ال�

تنتج طرق احلياة بوداعة.  - ي�

احلقيقى  االح��ت��م��ال  مات  � يحلل   -

الوداعة واحتمال  وء  ذاته فى � - يقيم 

ال�شجاعة  تعار� لعدم  مثاال  يعطى   -

مع الوداعة.

ادر ال�شجاعة.  - يتعرف م�

لوك من  - يعدد مناذج ال�شجاعة فى ال�

الكتاب املقد�س

شركة صحارا للطباعة



اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يتعرف م�شادر الوداعة.

اأهمية  على  املقد�س  الكتاب  من  يدلل   -  2

الوداعة فى ال�شلوك.

3 - ي�شتنتج طرق احلياة بوداعة.

احلقيقى  االح��ت��م��ال  �شمات  يحلل   -  4

للآخرين.

الوداعة واحتمال  ذاته فى �شوء  5 - يقيم 

االآخرين.

ال�شجاعة  تعار�س  لعدم  مثااًل  يعطى   -  6

مع الوداعة.

7 - يتعرف م�شادر ال�شجاعة.

8 - يعدد مناذج ال�شجاعة فى ال�شلوك من 

الكتاب املقد�س
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لة ببع�ضها : يحية متكاملة ومت� ائل امل�
إن الوداعة التتعار�ض مع ال�شجاعة والتعطلها، مثال ذلك داود النبى الذى بني الوداعة وال�شجاعة 

اليهود قد  أى  ر القلب، ولكنه عندما  ع  الذى كان وديعا ومتوا� وع  الرب ي� أمثلة لذلك  ا أروع  ومن 

ى باعة احلمام. يارفة وكرا� إنه قلب موائد ال� وا الهيكل وهم يبيعون فيه وي�شرتون فيه. ف

أن منتنع عن  ائل، واليجوز  ب الف� لوك بح� أن يكون هناك توزنا فى ال� أنه ينبغى  ة هى   ●

أ و ال�شهادة للحق فى املواثق التى تتطلب ذلك بحجة الوداعة. أو ال�شجاعة  ال�شهامة 

لوك : جاعة فى ال�  - ال�
للحق،  ال�شهادة  حتتاج  التى  املواقف  فى  إقدام  ا على  واحلر� اخلوف،  عن  البعد  هى  ال�شجاعة   ●

ليم  ع ال� إلى تهور واندفاع فى غري حكمة والو� ؤدى  وينبغى عدم املبالغة فى ال�شجاعة، بحيث الت

ان القوى الينحرف  ان وديعا فى �شجاعته، وميزج كل منهما باحلكمة والفهم، وا أن يكون ا

إلى التهور وال يفقد وداعته و

شركة صحارا للطباعة
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الف�ضائل امل�ضيحية متكاملة ومت�ضلة ببع�ضها :
اإن الوداعة التتعار�ض مع ال�شجاعة والتعطلها، مثال ذلك داود النبى الذى بني الوداعة وال�شجاعة  ●

معا.

اليهود قد  راأى  القلب، ولكنه عندما  الذى كان وديعا ومتوا�شع  الرب ي�شوع  االأمثلة لذلك  اأروع  ومن 

دن�شوا الهيكل وهم يبيعون فيه وي�شرتون فيه. فاإنه قلب موائد ال�شيارفة وكرا�شى باعة احلمام.

● واخلال�شة هى اأنه ينبغى اأن يكون هناك توزنا فى ال�شلوك بح�شب الف�شائل، واليجوز اأن منتنع عن 

ال�شهامة اأو ال�شجاعة اأ و ال�شهادة للحق فى املواثق التى تتطلب ذلك بحجة الوداعة.

ثالثًا - ال�ضجاعة فى ال�ضلوك :
للحق،  ال�شهادة  حتتاج  التى  املواقف  فى  االإقدام  على  واحلر�ض  اخلوف،  عن  البعد  هى  ال�شجاعة   ●

وينبغى عدم املبالغة فى ال�شجاعة، بحيث التوؤدى اإلى تهور واندفاع فى غري حكمة والو�شع ال�شليم 

اأن يكون االإن�شان وديًعا فى �شجاعته، وميزج كل منهما باحلكمة والفهم، واالإن�شان القوى الينحرف 

اإلى التهور وال يفقد وداعته واأدبه.

٢٠٢٠ / ٢٠٢١م
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أهداف الدر�س :
أن يكون التلميذ  فى نهاية هذا الدر�س ينبغى 

أن يكون :  على 

آيات املزمور   - يتعرف معنى 

 -  : 

آيات املزمور ) :  -   - يردد 

ية لكل  أمثلة من حياته ال�شخ� - يعطى 

اعدة ا من العطاء - م�

شركة صحارا للطباعة



اأهداف الدر�س :
فى نهاية هذا الدر�س ينبغى اأن يكون التلميذ 

قادراً على اأن يكون :

1 - يتعرف معنى اآيات املزمور 

.)10 - 5 : 112(

2 - يردد اآيات املزمور )112 : 5 - 10(.

3 - يعطى اأمثلة من حياته ال�شخ�شية لكل 

من العطاء - م�شاعدة االآخرين.
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شركة صحارا للطباعة81



) 

 عدد ال�صفحات      96 �صفحة بالغالف 

 املقــــــــــا�س               8/1 فرخ ) x 57 82 �صم

 نــوع الـورق                ال يقل الداخلي عن 70 جرام والغالف 180 جرام

طبــــع املنت               4 لــــون 

طبـع الغالف             4 لــــون 

            التو�صيــــــب             ح�صـــان

٦۰ / ۳ / ۳۳ / ۲ / ۱۰ / ۲٤۳رقـم الكتــاب
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