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مقدمة:
األبناء األعزاء تالميذ وتلميذات الصف اخلامس االبتدائى  

نقــدم لكــم كتــاب » التربيــة الدينيــة املســيحية » ســعًيا لتحقيــق رســالة الــوزارة  فــى بنــاء املناهــج 
وتطويرهــا فــى ضــوء االجتاهــات التربويــة املعاصــرة، و تكامــاًل وارتباًطــا باملوضوعــات والقضايــا التــى 

جــاءت بالصفــوف األربــع الســابقة.
 ويسعى الكتاب الذى بني يديكم إلى حتقيق األهداف العامة التالية: 

- اكتســاب معــارف متنوعــة تغطــى جوانًبــا روحيــة عديــدة، تشــبع احتياجــات تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة 
عــن خمســة مجــاالت هــى العقيــدة أصــل اإلميــان، والعبــادة للــرب الواحــد والتاريــخ املنيــر لكنيســتنا 

املصريــة والعالقــات اإلنســانية، وأخيــرا قضايــا العصــر ودور الطفل املســيحى.
- التأكيد على اكتساب وتنمية العديد من القيم الدينية املسيحية والفضائل الروحية.

ــارات  ــة مه ــة إلــى تنمي ــر، باإلضاف ــارات التفكي ــة، ومه ــارات احلياتي ــض امله ــاب بع ــة واكتس -  تنمي
ــات. ــوء االمكان ــى ض ــة ف ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس ــة باس ــن املعرف ــث ع البح

- تنمية واكتساب اجتاهات إيجابية كتقدير الذات ووقبول اآلخر وحب األسرة واالنتماء للوطن.
ولقد راعينا فى إعداد هذا الكتاب :

- الدقة واملوضوعية فى تقدمي محتوى املادة . 
- ربط املنهج بحياة املتعلم وتوظيفه حياتًيا. 

- التأكيد على مهارات التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات احلديثة. 
-التأكيــد علــى مهــارات القــرن احلــادى والعشــرين ومنهــا املهــارات احلياتيــة ومهــارات التفكيــر املنطقــى 

والتأملــى واالبتــكارى...
ــم بالقــراءة الدائمــة والتأمــل الواعــي  ــذة أن تهت ــى التلمي ــزى التلميــذ/ عزيزت ونرجــو منــك عزي
حملتــوى هــذا الكتــاب وتطبيــق مــا جــاء بــه مــن قيــم وفضائــل ومعــارف ومهــارات فــى حياتــك العمليــة 

مــع زمالئــك باملدرســة والكنيســة ومــع اخوتــك باملنــزل.
ويشــمل هــذا الكتــاب خمــس وحــدات علــى مــدار العــام )الفصلــني الدراســيني( وحدتــني 
للفصــل الدراســى األول ويتضمنــا ســبعة دروس، وثــالث وحــدات للفصــل الدراســى الثانــى وتشــمل 
ــا ألهــداف الكتــاب مت تزويــد كل درس مبجموعــة مــن األنشــطة املتنوعــة  ســبعة دروس أيًضــا، وحتقيًق
ــى كل  ــات املتعــددة عل ــة مــن التدريب ــى حزم ــة إل ــة(، باإلضاف ــة وميداني ــة وتكنولوجي ــة وجماعي )فردي

ــذ .  ــني التالمي ــة ب ــوى العلمــى وتراعــى الفــروق الفردي درس تغطــى احملت
ــدرك  ــة وت ــة والعملي ــك العلمي ــى حيات ــه ف ــد من ــاب وتفي ــذا الكت ــة ه ــتمتع بدراس ــل أن تس ونأم

ــر . ــب مص ــك احلبي ــة وطن ــل تنمي ــن اج ــة م ــك الروحي ــق أهداف ــى حتقي ــؤوليتك ف مس
                متمنيني للجميع التفوق والنجاح الدائم، واهلل ولى التوفيق

املؤلفون
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عقيدتى إميانى الوحدة األولى 

أهداف الوحدة
ىف نهايــة هــذه الوحــدة ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادًرا عــى أن: 

يستنتج العالقة بني اخلطية واملوت. �
يفتدى  � فادى  وجود  ضرورة  يستنتج 

البشرية.
توافرها  � الواجب  املواصفات  يحدد 

فى الفادى املخلص.
اهلل فى جتسده فى صورة  � يقدر محبة 

إنسان.
 يقرر مدى انطباق مواصفات الفادى  �

على اإلنسان.
عطى أكبر قدًرا ممكن من األدلة على  �

املخلص  الفادى  مواصفات  انطباق 
على الرب يسوع. 

يستنتج أوجه التشابه بني  �
والرب يسوع.

اسحق 

التشابه  � أوجه  من  قدر  أكبر  يحدد 
بني يونان والرب يسوع.

يفسر سبب هروب يونان من اهلل. �
أهل  � انقاذ  من  اهلل  حكمة  يستنتج 

نينوى.
يسرد رحلة هروب يونان حتى ابتالع  �

احلوت له.
مدينة  � ألهل  التوبة  خطوات  يحدد 

نينوى.
الدرس األول: مواصفات الفادى.

 الدرس الثانى : رموز السيد املسيح  قصص العهد القدمي . 

الـدرس الثـالث:قصة يونان النبى وأهل نينوى.

دروس الوحدة



الوحدة الأوىل: عقيد�ت إيما�ن 
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ىف نهايــة هــذا الــدرس، ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادراً عــى أن :

يدلل على محبة اهلل لإلنسان.  �
يستنتج العالقة بني اخلطية واملوت. �
يستنتج ضرورة وجود فادى يفتدى  �

البشرية.
توافرها  � الواجب  املواصفات  يحدد 

فى الفادى املخلص.
الفادى  � يكون  أن  ضرورة  يفسر 

إنساًنا.
يقدر محبة اهلل فى جتسده فى صورة  �

إنسان.
يقرر مدى انطباق مواصفات الفادى  �

على اإلنسان.
يبرر عدم انطباق مواصفات الفادى  �

على املالئكة.
األدلة  � من  ممكن  قدًرا  أكبر  يعطى 

الفادى  مواصفات  انطباق  على 
املخلص على الرب يسوع. 

يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

الدرس األول : مواصفات الفادى

أوًل: ترتيب الله لفداء البشرية
ـــى اليـــوم الســـادس بعـــد  ـــه اإلنســـان ف ـــق الل خل
أن أعـــد لـــه اخلليقـــة، وجعلـــه ســـيد املخلوقـــات كلهـــا، 
وأحـــب  اللـــه اإلنســـان قبـــل أن يخلقـــه بدليـــل أنـــه 
ـــة  ـــه وأعطـــاه حري ـــه ومثال ـــى صورت ـــق اإلنســـان عل خل
اإلرادة، كمـــا ميـــزه عـــن كل املخلوقـــات بالعقـــل 

ـــروح.  وال

مفاهيم الدرس :
الفداء- الفادى. �

مهارات الدرس : 
�  - االستنتاج  التحليل-   - التأمل 

التمييز.

قيم وفضائل:
الشكر- البذل- التعاطف .  �

آية الدرس

ِميُع أَْخَطُأوا َوأَْعَوَزُهْم َمْجُد اهلِل« »ِإِذ اْلَ
)رو23:3(

الشركة العربية للطباعة
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وضــع اللــه اإلنســان فــي جنــة عــدن، ليتمتــع بخيراتهــا 
ويحفظهــا وأعطــاه وصيــة هــى »أل يــأكل مــن شــجرة معرفــة 
اخليــر والشــر«، ولكــن اإلنســان كســر الوصيــة ممــا أدى ذلــك 
إلــى وقــوع آدم فــى اخلطيــة واإلنفصــال عــن اللــه، فاللــه 

كامــل القداســة وليســت فيــه خطيــة قــط.
ـوا اخلطيــة  بســقوط آدم ســقط جميــع البشــر وورـث

ـوت. وعقوبتهــا التــى تتمثــل فــى امـل
ِة ِهَي َمْوٌت« )رو23:6( ِطيَّ »أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَ

ولكــن اللــه محــب للبشــر فــكان احلــّل الوحيــد لنقــاذ 
آدم والبشــرية كلهــا مــن املــوت هــو أن الــرب يفتــدى آدم أى 

أن ميــوت عــن آدم والبشــرية. 

إًذا لبــد مــن فــادى ... فمــن يفــدى البشــرية 
مــن آدم إلــى إنقضــاء الدهــر ؟ ومــا مواصفــات هــذا 

الفادى؟

معلومـة إثـرائيـة

عندمـا نفصـل التيـار الكهـر�ب عن 

، فالبـد وأن ينطفئ،  مصبـاح منـري

التيـار  إليـه  تعيـد  أن  أردت  وإذا 

هكـذا  آخـر،  بنـوع  تيـار  ينفـع  ال 

عـن  نسـان  االإ انفصـل  عندمـا 

يحيـا  ولـى  نسـان،  االإ مـات  هللا، 

بـاهلل. تصـال  االإ إعـادة  مـن  البـد 

دعنا نتذكر
مــاذا خلــق هللا �ف االأيــام الخمس الســابقة 

ي اليوم الســادس؟
لخلــق آدم �ف

معلومـة إثـرائيـة

• ــة 	 ــم يمــت آدم بعــد الخطي ــاذا ل لم

ــه إذا مــات آدم وحــواء  ة ؟ الأن ــا�ش مب

ــر الشــيطان. ــة وانت ي ــت الب�ش النته

دعنا نبحث

Ù لماذا لم يمت آدم وحواء بعد الخطية؟



بالقيامة 
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ــا خطيــة: فهــو خاطــيء بطبيعتــه التــي ورثهــا عــن َآدم  1- اإلنســان ليــس قــدوس ب
ــِه » )رو23:3( ــُد الل ــْم َمْج ــأُوا َوَأْعَوَزُه ــُع َأْخَط وحــواء » ِإِذ اْلَِمي

2- اإلنسان محدود: ألن الله وحده هو الغير محدود 
3- اإلنسان ل يستطيع اخللق؛ ألن الله وحده هو اخلالق.

4- اإلنسان ميوت ول يستطيع إقامة نفسه من املوت .
نسـان وإذا بحثنـا عـن هـذا الفـادي المخلـص الـذي  النتيجـة: ل تنطبـق مواصفـات الفـادى عـى الإ

ي أ إنسـان .
ف البـرش جميعـاً فلـن نجدهـا �ف تنطبـق عليـه هـذه المواصفـات بـ�ي

المالئكة  عى  تنطبق  المخلص  الفادى  مواصفات  هل  نتحقق  بنا  هيا   
ورؤساء المالئكة؟

رابًعا : هل هذه املواصفات تنطبق علي املائكة؟
1- املاك ليس بإنسان 

2- املــاك ل ميــوت. ألن املــاك روح، والــروح ل متــوت حتــى 
الــروح البشــرية ل متــوت، بــل بانفصالهــا عــن الســد تعــود 

إلــى اللــه والــذي ميــوت هــو الســد.
ود. محــدود فــي قوتــه وفــي تأثيره وفي كل إمكانياته مهما كانت.  3- املــاك محــد

4- املاك ليس خالق
النتيجة: ل تنطبق مواصفات الفادى عى المالئكة أو رؤساء المالئكة .

دعنا نفكــر
الفــادي ال يصلــح أن يكــون مجــرد إنســان كمــا ال يصلــح أن يكــون مــالكاً… فيــا تـُـرى 

مــن يكــون ومــن الــذى تنطبــق عليــه جميــع مواصفــات الفــادى المخلــص؟
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األنشطة والتدريبات

أوًل: الأنشطة

  نشاط )1( قارن وقرر

 قم بعمل مقارنة بني كل الشخصيات التالية من حيث الصفات املوجودة في الدول عن 
طريق وضع عامة صح حتت الصفة املتفقة مع كل شخصية، لتقرر من الفادى املخلص للبشرية.

وجه المقارنة
خالقغ�ي محدودإنسان

يموت نيابة

عنا

طاهًرا بال 

خطية الشخصية

مالك

رئيس مالئكة

إنسان

الرب يسوع

 نشاط )2( تأمل ورنم

تعـــاون مـــع زمائـــك ورمنـــو ترنيمـــة )مـــع ربنـــا الفـــادي نكـــون كل حـــني (.
ف ( 2  ف  وعـد بـه يحيـا هنـا ) رجاؤنا الثم�ي مـع ربنــا الفادي نكـون كل ح�ي

ف ( 2  ف  وكن لنفسي حافظا ) وملجأ حص�ي ي مدى السن�ي ي يا ر�ب
كن عن يمي�ف

 نشاط)3( تأمل ولون

أمامـــك صورة للرب يســـوع تأملها ثم لونها واكتب 
أســـفلها عبارة واحدة تعبر فيها عن محبتك للرب يسوع.





بية الدينية المسيحية ال�ت

13الفصل الدرايس األول

ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

يلخص أهم أحداث قصة إسحق.  �
يســـتنتج أوجـــه التشـــابه بـــني إســـحق  �

والـــرب يســـوع.
يفسر أهم أحداث قصة يونان  �
ترتيـــب اهلل خلـــالص  � يعبـــر عـــن 

نينـــوى. شـــعب اهـــل مدينـــة 
أوجـــه  � مـــن  قـــدر  أكبـــر  يحـــدد 

والـــرب  يونـــان  بـــني  التشـــابه 
. ع يســـو

يقدر محبة ربنا للعالم  �
يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

الدرس الثانى : رموز السيد املسيح فـي العهد القدمي

هنــاك رمــوز ونبــوات كثيــرة عــن الســيد املســيح 
لــه املجــد فــي أســفار العهــد القــدمي، وقــد أعلــن عــن 

بعضهــا الســيد املســيح نفســه فقــد قــال :
 »أَلنَّــهُ َكَمــا َكاَن يُوَنــاُن ِفــي بَْطــِن احْلـُـوِت َثَاَثــَة 
ــي  ــاِن ِف ــُن اإِلنَْس ــَذا َيُكــوُن اْب ــال، هَك ــاََث لََي ــاٍم َوَث َأيَّ
ــاٍم َوَثــاََث لََيال«)مــت40:12(  َقْلــب األَرِْض َثَاَثــَة َأيَّ

وإليــك بعــض هــذه الرمــوز.

مفاهيم الدرس :
رمز  احملرقة. �

مهارات الدرس : 
التأمل - املقارنة- التمييز- الترتيب  �

- التفكير االبتكارى.

قيم وفضائل:
الثقة - الصبر والتحمل- القبول -  �

الشجاعة - الطاعة .

آية الدرس

ــوِت  ــهُ َكَمــا َكاَن ُيوَنــاُن ِفـــي َبْطــِن اْلُ »أَلنَّ
ــاٍم َوَثــَاَث َلَيــال، هَكــَذا َيُكــوُن اْبــُن  َثَاَثــَة أَيَّ
ــاٍم  أَيَّ َثَاَثــَة  اأَلْرِض  َقْلــب  فـِــي  اإِلْنَســاِن 

َوَثَاَث َلَيال«                   )مــت40:12(                                        
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ــاَل:  ــُم!«. َفَق ــُم! ِإبَْراِهي ــال مــاك الــرَب : »ِإبَْراِهي َوَق
ــِه  ــى اْلُغــَاِم َوَل َتْفَعــْل ِب ــَدَك ِإلَ ــدَّ َي ــَذا« َفَقــاَل: »َل مَتُ »هَأَن
َشــْيًئا، أَلنِّــي اآلَن َعِلْمــُت َأنَّــَك َخائـِـٌف اللــَه، َفَلــْم مُتِْســِك اْبَنَك 
َوِحيــَدَك َعنِّــي«. فََرَفــَع ِإبَْراِهيــُم َعْيَنْيــِه َوَنَظــَر َوِإَذا َكبْــٌش 
َوَراَءُه مُمَْســًكا ِفــي اْلَغابَــِة ِبَقْرَنْيــِه، َفَذَهــَب ِإبَْراِهيــُم َوَأَخــَذ 
اْلَكبـْـَش َوأَْصَعــَدُه ُمْحَرَقــًة ِعوًَضــا َعــِن اْبِنــِه« )تــك11:22-
13(. وعــاد إســحق ســاملا حًيــا إلــى البيــت مــع والــده.

ف إسحق والسيد المسيح أوجه التشابه ب�ي

وهنــاك كثيــر مــن أوجــه التشــابه بــني إســحق والســيد 
املســيح يوضحهــا الــدول التالى:            

السيد المسيحإسحق

1. البـــن الوحيد النس )ليـــس له مثيل(.1. ابن وحيد لوالديه )إبراهيم وسارة(.

2. حمل خشبة الصليب2. حمل حطب الرقة على كتفه.

ر على الصليب.3. ربط ووضع على املذبح. 3. ُسمِّ

4. كان بإمكانـــه أن يهـــرب فقـــد كان فـــي 
شـــبابه. عنفوان 

أو  يختفـــي  أن  اســـتطاعته  فـــي  كان   .4
ــوات مـــن املائكـــة.  برـب يســـتعني 

5. قام حًيا من بني األموات.5. في نهاية األمر رجع حًيا.

للمزيد ميكنك زيارة املوقع اللكترونى التالى:
https://st-takla.org/books/fr-tadros-malaty/issac/christ.html 
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األنشطة والتدريبات

أوًل: الأنشطة

  نشاط )1( فكر وع�ب

 ارسم شكًا تخطيطًيا يوضح التشابه بني السيد املسيح وإسحق.

 نشاط )2( فكر واكتشف
أكمـــل العبـــارات التالية مســـتخدمًا احلروف التـــى بالدول، ثم رتـــب املتبقى منها 

لتكتشـــف كلمة السر.
1- كان ..... زوج ســـارة ومنحهمـــا اللـــه ابًنـــا بعدما 

العمر. فـــى  تقدما 
2- دعى إبراهيم ابنه باسم.....

3- رفـــع إبراهيم عينيـــه ونظـــر وإذا .... وراءه فأخذه 
عوًضا عـــن ابنه.

ر السيد املسيح  4- كما ربط إســـحق على املذبح، ُســـمِّ
على الـ.......

5- طلـــب الله من ..... أن يذهـــب إلى نينوى ليحذر 
الناس من الشـــر الذي يفعلوه.

6- مكث يونان ثاثة أيام فى جوف الـ......
٧- بقى الرب يسوع ثاثة أيام فى جوف الـ....

كلمة السر : ...............

ل

ه

ش

ا

ي

ن

ق

ز

ك

ن

ر

د

س

ا

ي

ي

و

ي

س

ص

ت

ح

إ

ق

ل

م

ب

ب

و

ر

ا

ب

ح

ر

ب

ي

ا

و

م

س

إ

م

ل

ح





بية الدينية المسيحية ال�ت

19الفصل الدرايس األول

ىف نهايــة هــذا الــدرس، ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادراً عــى أن :

يستنتج ما طلبه اهلل من يونان. �
يفسر هروب يونان من اهلل. �
أهل  � إنقاذ  من  اهلل  حكمة  يستنتج 

نينوى.
حتى  � يونان  هروب  رحلة  يصف 

ابتالع احلوت له.
يقارن بني يونان النبى والبحارة �
من  � يونان  طلبه  عما  كتابًة  يعبر 

البحارة بعدما عرفوا قصته.
احلوت  � ابتالع  أيام  عدد  يحدد 

ليونان.
مدينة  � ألهل  التوبة  خطوات  يحدد 

نينوى.
يلخص قصة يونان النبى �
يبدى رأًيا فى قصة يونان النبي . �
يردد بفهم صالة يونان النبي. �
يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

نوى الدرس الثالث : قصة يونان النبى وأهل ن

يونان النبى من أنبياء العهد القدمي عاش 
في القرن الثامن قبل املياد. 

أوًل: دعوة يونان وعصيانه 
1- الطلب اإللهى، ومحاولة الهروب 

- طلــب اللــه مــن يونــان أن يذهــب إلــى مدينــة نينــوى 
ليحــذر أهلهــا مــن الشــر الــذي ســيؤدي إلــى عقــاب 
ــن  ــر هــرب م ــان دون تفكي شــديد لهــم. ولكــن يون
فــي اإلجتــاه  هــذا األمــر، فركــب ســفينة ذاهبــة 

مفاهيم الدرس :
الصالة - التوبة- العاصفة. �

مهارات الدرس : 
�  - االستنتاج  التفسير-   - التأمل 

الوصف- املقارنة- التفكير الناقد.

قيم وفضائل:
الرحمة- االلتزام- قبول األخر .  �

آية الدرس

بَّ َفاْسَتَجاَبِني...« »َدَعْوُت ِمْن ِضيِقي الرَّ
)يون  2 :  2(



استمرار العاصفة 
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دعنا نراجع أنفسنا

ثالًثا: وصول يونان إلى نينوى وتوبة أهلها 
1- وصول يونان إلى نينوى املدينة العظيمة 

- وصــل يونــان النبــى إلــى نينــوى. وبــدأ يســير وســط شــوارعها وينــادى بــأن بعــد 40 يوًمــا 
ســتهلك املدينــة، إن لــم يرجعــوا عــن الشــر.

2- توبة أهل نينوى 
- جــاءت توبــة أهــل نينــوى ســريعة، رمبــا أســرع ممــا توقــع يونــان نفســه، ومــن املؤكــد أن يونــان 
كان واعًظــا قوًيــا ليؤثــر فيهــم هكــذا وجنــد خطــوات التوبــة عنــد أهــل نينــوى علــى النحــو 

التالى:
x .أمنوا بالله  
x .صاموا بنسك شديد من الصغير إلى الكبير حتى احليوانات 
x .صرخوا إلى الله بتضرع وانسحاق  
x .)رجعوا عن طرقهم الرديئة )تابوا عن خطاياهم  

دعنا نقرر
• ــة وحمــاس 	 ــك أو مــن الكنيســة، تأخــذه بجدي ــل أى أمــر مــن أهل ف تقب هــل حــ�ي

ــه؟ ــ�ع إىل عمل وت
• ــود أو 	 ــب مجه تطل ــو  ــا بوســعك ىك تنجــح هــذا االأمر حىت ل  هــل تفعــل كل م

ة؟ ــري ــازالت كب تن
ـت



الوحدة الأوىل: عقيد�ت إيما�ن 

الصف الخامس االبتداىئ 24

دعنا نحكم عى أنفسنا:

x  يسامحهم الله  أن  رجاء  عندهم  وكان  الدية  مبنتهى  األمر  أخذوا  نينوى  أهل   
إذا تابوا 

x هل أنت جاد في توبتك؟ 
x  تنقض ثم  إليها  تعود  أل  ونفسك  الله  وتعاهد  واحدة  خطية  في  تقع  مرة  كم   

العهد؟
x هل تأخذ وسائط النعمة كالصاة والصوم واإلعتراف والتناول بجدية أم ل؟ 

3- جناة املدينة 
- وألن اللــه رؤوف ورحيــم، ولــم يكــن يرغــب فــي عقــاب أهــل نينــوى إل بســبب شــرورهم، 

لذلــك حــني توقفــوا عنهــا، لــم يوقــع بهــم اللــه العقوبــة وســامحهم.
- قمة فرح الله أن يعفو عن أولده فلما ل نفرح قلب الله بتوبتنا

معلومـة إثـرائيـة

رتبــت الكنيســة صوًمــا لمــدة 3 أيــام قبــل الصــوم الكبــري 

ــوى  ــل نين ــه أه ــذي صام ــوم ال ــذكاًرا للص ــك ت ، وذل ف ــبوع�ي بأس

وحــدث لهــم خــالص بســببه.

الشركة العربية للطباعة
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األنشطة والتدريبات

أوًل: الأنشطة

  نشاط )1( فكر وطبق

ــًرا؟ هـــل توهمهـــم أنـــك ســـتطيعهم ثـــم تفعـــل  هـــل تخالـــف مـــا يطلبـــه منـــك أهلـــك كثـي
ـــض  ـــل ترف ـــم كثيـــًرا؟ ه ـــك وتتجـــادل معه ـــه من ـــا يطلبون ـــل تناقشـــهم فيم ـــك؟ ه عكـــس ذل
ـــام  ـــكلك أم ـــى ش ـــر عل ـــا عكـــس مصاحلـــك أو تؤث ـــا أحسســـت أنه ـــم إذا م ـــذ وصاياه تنفي

ـــاس؟ الن
ابنى احلبيب..........................)اكتب اسمك(

سام محبة
ــرة كتيـــر، متقلقـــش ، أنـــا دامًيـــا معـــاك ودامًيـــا  أنـــا عـــارف أنـــك مشـــغول وعنـــدك مذاـك
بأكـــون مبســـوط بيـــك ملـــا النـــاس بتقـــول أنـــك ابنـــى، لكـــن أنـــا عايـــز منـــك طلـــب صغيـــر ، 
ـــي  ـــروح لصاحبك........)اكتـــب اســـم صاحبـــك الل محتـــاج مـــن وقتـــك شـــوية، علشـــان ت

ـــه الكنيســـة( هتجيب
 ألنـــه غايـــب عنـــى مـــن فتـــرة، ومـــش بيجـــى يزورنـــى، وبعيـــد خالـــص عنـــى، ياريـــت تـــروح 

تقـــول لـــه إنـــى مســـتنيه يرجـــع لـــى فـــي أى وقـــت، وأشـــكرك يـــا ابنـــى احلبيـــب.
أبوك يسوع املسيح

 نشاط )2( ارسم ولون

ــرب يونـــان النبـــى مـــن ركوبـــه الســـفينة حتـــى إبتـــاع  ارســـم صـــورة توضـــح خطـــوات ـه
احلـــوت لـــه.

 نشاط)3( ابحث وأجب

ـــى هـــل ميكـــن لإلنســـان أن  مســـتخدما شـــبكة املعلومـــات الدوليـــة أجـــب عـــن الســـؤال التال
ـــام؟ ـــة أي يعيـــش داخـــل جـــوف احلـــوت ثاث





أنا   وكنيسـتى الوحدة الثانية 

أهداف الوحدة

ىف نهايــة هــذه الوحــدة ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادرأً عــى أن: 

يستنتج شروط الرهبنة. �
يحدد قوانني الرهبنة. �
البتولية  � من   بكل  املقصود  يشرح 

والفقر االختيارى.
العذراء  � )السيدة  أنت  مباركة   « يفسر 

مرمي( يف النساء«  
للسيدة  � يسوع  الرب  طاعة  يوضح 

العذراء مرمي.
يدلل على اهتمام الرب يسوع للسيدة  �

العذراء مرمي وهو على الصليب. 
يبرهن على اكرام الرب يسوع للسيدة  �

وانتقالها  نياحتها  عند  مرمي  العذراء 
إلى السماء.

اهلل  � بعظمة  مرمي  العذراء  شعور  يقدر 
وقوته.

يحدد صفات اهلل فى تسبحة العذراء  �
مرمي.

يقدر أهمية العمل فى حياة الشخص  �
احلكيم.

واالبن  � الناجح  االبن  بني  يقارن 
اجلاهل وتأثيره على والديه وفق آيات 

)أم 10: 5-1(
العذراء  � )تسبحة  بفهم  يردد 

 :10 )أم  وأيات  )لو55-46:1( 
.)5-1

 الدرس األول : صالة وصوم السيد املسيح . 

الـدرس الثاني :يوم يف حياة راهب.

ــو55-46:1(  ــذراء )ل ــبحة الع ــات :  تس ــع محفوظ ــدرس الراب الـ
ومــن أمثــال ســليمان احلكيــم )أم 10: 5-1(

دروس الوحدة

الـدرس الثـالث:اكرام السيد املسيح للسيدة العذراء مرمي.
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ىف نهايــة هــذا الــدرس، ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادراً عــى أن :

املجد  � له  املسيح  السيد  يشرح وصية 
بخصوص الصالة.

يفسر ضرورة بدء اليوم بالصالة. �
له  � املسيح  السيد  صالة  على  يدلل 

املجد عند الضيقات.
القرار  � يستنتج ماذا يفعل عند اتخاذ 

مقتدًيا بالرب يسوع.
يحدد عدد األيام التى صامها السيد  �

املسيح له املجد عنا فى البرية.
له  � املسيح  السيد  فعل  ماذا  يشرح 

املجد قبل خدمته مباشرة.
يستنتج العالقة بني الصوم والصالة  �

من ناحية وهزمية الشيطان من ناحية 
أخرى.

يؤيد أن السيد املسيح له املجد بارك  �
الصوم بصومه

يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

الدرس األول : صالة وصوم السيد املسيح 

أوًل: السيد املسيح مثال أعلى في الصالة.
الــرب يســوع هــو معلــم الصــالة العظيــم الــذي 
كان فــي أيــام جتســده علــى األرض يكثــر مــن الصالة 
ــي  ــا ف ــى، وأيًض ــًدا ليصل ــكان يســتيقظ مبكــرًا ج ف
املســاء يذهــب إلــى موضــع خــالء )هــادئ( يعــزل 
نفســه عــن اجلمــوع ليصلــى. وبالصــالة صنــع قــرارات 
عظيمــة وواجــه العديــد مــن املواقف الصعبــة. فكانت 
ــى  ــاًل  أعل ــا نفســه مث ــا صــالة. وأعطان ــه كله حيات
فــي الصــالة، وأوصانــا أن نصلــى كل حــن ول َنــل، 

نصلــى بــال انقطــاع.

مفاهيم الدرس :
�  - الرسل   - الصوم   - الصالة  

اخللوة.
مهارات الدرس : 

�  - االستنتاج  التفسير-   - التأمل 
التمييز- اتخاذ القرار.

قيم وفضائل:
التحمل-  الصبر . �

آية الدرس

»ينبغى أن ُيصلى كل حني و ال ُيل« 
)لو١8 : ١(

الشركة العربية للطباعة
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1- الصالة في بداية اليوم.
علمنا الرب يسوع أن نبدأ يومنا بالصالة ونأخذ قوة من الله لتكون معنا طوال اليوم 

ا َقاَم َوَخَرَج َومََضى ِإلَى َمْوِضٍع َخاَلٍء، َوَكاَن يَُصلِّي ُهَناَك«. ْبِح بَاِكًرا ِجّدً »َوِفي الصُّ
)مر 1: 35(.

علينــا أن نســتيقظ باكــًرا جــًدا قبــل المدرســة وقبــل أى نشــاط نعملــه لنتكلــم مــع دعنا نطبق
هللا ونفــرح بــه ونأخــذ منــه معونــة تحرســنا طــوال اليــوم .

2- الصالة عند الضيقات.
علــم الــرب يســوع عــن قطــع رأس يوحنــا املعمــدان فــأراد أن يقضــي بعــض الوقــت فــي 
ــا َســِمَع يَُســوُع انَْصــَرَف ِمــْن ُهَنــاَك ِفــي َســِفيَنٍة  هــدوء بعــد ســماعه هــذه األخبــار الســيئة، »َفَلمَّ
ــى َمْوِضــٍع َخــاَلٍء ُمْنَفــِرًدا« )مــت 13:14(، ومــع ذلــك فلــم يبــق هنــاك كثيــًرا فقــد تــرك  ِإلَ
 َ ــنَّ َ َ هــذا املوضــع اخلــالء ورأى جمعــًا عظيمــًا فــي انتظــاره. وعندمــا رأى هــذا اجلمــع » 

َعَلْيِهــْم وََشــَفى َمرَْضاُهــم.« )مــت 14: 14(. 

3- الصالة قبل اتخاذ القرارات.
عندمــا أراد الــرب يســوع لــه املجــد اختيــار تالميــذه قضــى الليــل كلــه فــي الصــالة 
ــَي. َوقََضــى  َبــِل ِليَُصلِّ ــاِم َخــَرَج ِإلـَـى اجْلَ ليعلمنــا الصــالة قبــل اتخــاذ أى قــرار. »َوِفــي ِتْلــَك اأَليَّ
ــْي َعَشــَر،  ــُم اْثَن ــاَر ِمْنُه ــَذُه، َواْخَت ــا َتاَلِمي ــاُر َدَع َه ــا َكاَن النَّ ــِه. َومَلَّ ــاَلِة لل ــي الصَّ ــُه ِف ــَل ُكلَّ ْي اللَّ

اُهْم َأيًْضــا رُُســاًل« )لــو 13-12:6( الَِّذيــَن َســمَّ

رار أن نلجـأ إلـى اللـه في الصـالة ونطلب منه اإلرشـاد  دعنـا نتعلـم: علينـا قبـل إتخـاذ أى ـق

واحلكمـة لكـى نأخذ القرار السـليم.
4- الصالة رغم املشغوليات واخلدمة.

كان يقضــى الــرب يســوع معظــم وقتــه فــي اخلدمــة وعمــل املعجــزات والتعليــم، إل أن 
كل هــذا لــم يشــغله عــن اخللــوة والصــالة فــي البــرارى )األماكــن الهادئــة(. وهــذه مــن األمــور 

ت ف
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اليوميــة فــي حيــاة الــرب يســوع علــى األرض. 

معلومـة إثـرائيـة

ية بحلول السيد المسيح فيها وبصومه وبصالته وصار القديسون يجدون مجاًل  لقد تقّدست ال�ب

أجل عظم من  الأرض  وشقوق  والمغاير  الجبال  ي 
�ف وسكنوا  ية  ال�ب ي 

�ف القداسة  حياة  ي 
�ف للنمو 

ي الملك المسيح.
محبتهم �ف

كمــا علمنــا الــرب يســوع أن الصــالة ليســت قضيــة وقــت ولكنهــا قضيــة أولويــات. 
ــا كان مشــغوًل كثيــرًا  ــى عندم ــذا يحــدث حت ــًا خاصــًا وكان ه ــكان يحــدد للصــالة وقت ف

ــى األرض.  ــه عل بخدمت

دعنا نتساءل:

• ــت 	 ــن الوق ــص م ــم نخص ــن ك ــددة. لك ــطة متع ــت لأنش ــص الوق ــد نخص ــن ق نح
؟ ي

ــ�ف ــا الزم ي جدولن
ــالة �ف ــة الص ــى أولوي ــا ه ــالة فم للص

• ى كما كانت كذلك عند الرب يسوع ؟	 هل الصالة واحدة من أولوياتنا الك�ب

يقــول القديــس أغســطينوس » إذا أردت أن تصعــد صالتــك إلــى الســماء فامنحهــا 
... هيــا بنــا  جناحــن همــا الصــوم والصدقــة« فهل السيد املسيح صام ومتى وملاذا صام 

نتعرف .... 

معلومـة إثـرائيـة

يمان«. . هى عمل المالئكة. هى أساس الإ أ »الصالة هى مفتاح السماء بقوتها تستطيع كل �ش

القديس أغسطينوس

؟؟؟

الشركة العربية للطباعة



بية الدينية المسيحية ال�ت

3١الفصل الدرايس األول

ثانًيا: السيد املسيح مثل أعلى للصوم
لقــد صــام يســوع املســيح عنــا أربعــن يوًمــا وأربعــن ليلــة، فهــو قــد صــام نيابــة عّنــا 

وليــس عــن نفســه. 
ــي  وِح ِف ــاُد ِبالــرُّ ــدُِس، َوَكاَن ُيْقَت وِح اْلُق ــَن الــرُّ ــا ِم َتِلًئ ــَن األُْرُدنِّ ُمْ ــَع ِم ــوُع فََرَج ــا يَُس »َأمَّ
ــاِم. َومَلَّــا َتَّــْت َجــاَع  . أَْربَِعــَن يَْوًمــا ُيَجــرَُّب ِمــْن ِإْبِليــَس. َولَــْم َيــْأُكْل َشــْيًئا ِفــي ِتْلــَك اأَليَّ ــةِ يَّ اْلبَرِّ

َأِخيــًرا« )لــو2-1:4( 
وعلمنــا أن بالصــالة والصــوم يكــون لنــا الســلطان علــى الشــيطان وأفــكاره. »هــذا 

اجلنــس ل ميكــن أن يخــرج بشــيء إل بالصــالة والصــوم« )مــر 9 : 29(

معلومـة إثـرائيـة

السيد المسيح لم يكن محتاًجا إىل الصوم لتدريب جسده أو تقويمه لأنه هو الوحيد الذي بال 

ف الب�ش جميًعا.  خطية ب�ي

1- الصوم قبل اخلدمة
لم يبدأ الرب يسوع خدمته مباشرة إل بعد أن :

x  اعتمــد فــي نهــر األردن وبعــد اإلعــالن الســماوي حيــث صــوت اآلب مــن الســماء
ِبيــُب الَّــِذي ِبــِه ُســِرْرُت« )مــت3: 17(، والــروح القــدس الــذي  »هــَذا ُهــَو اْبنــي احْلَ

ظهــر بهيئــة حمامــة آتًيــا مــن الســماء ومســتقًرا عليــه. 
x  .ذهب إلى البرية أربعن يوًما يقضى فترة خلوة وصوم وصالة

2- الصوم واحلواس  
ــروح  ــا ال ــذا أيًض ــو، هك ــش وينم ــادي ليعي ــام امل ــى الطع ــاج إل ــا أن اجلســد يحت كم

ــو.  ــش وتنم ــي لكــي تعي ــذاء الروح ــى الغ ــاج إل تت
وصــار الصــوم جلميــع احلــواس اجلســدية ليــس فقــط حاســة التــذوق، بــل أيًضــا حاســة 

الســمع، وحاســة النظــر، وحاســة اللمــس، وحاســة الشــم.
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3- الصوم والنتصار على الشيطان
لــم يكــن الســيد املســيح محتاًجــا للصــوم ول للتجربــة علــى اجلبــل ألنــه قــدوس ...  
لكنــه صــام وســمح للشــيطان أن يجّربــه لكــي يعّلمنــا أن بالصــوم والصــالة يكــون لنــا 

ــه. ــكاره وأفعال ــى الشــيطان وأف النتصــار عل
ــا  ــكاًن ســقوط آدم األول.  أم ــدن( م ــة ع ــئ باخليرات)جن كان الفــردوس األول املمتل
ــن  ــل م ــى الشــيطان، ليجع ــي )الــرب يســوع( عل ــه آدم الثان ــكان انتصــر في ــة( م )البري

ــا للقديســن.  ــا روحًي ــة فردوًس البري

معلومـة إثـرائيـة

. ولقد  ف لقد قّدس السيد المسيح الصوم بصومه مانًحا إياه قوة فائقة للطبيعة لهزيمة الشياط�ي

ي النتصار عىل الأرواح
ي الصوم و�ف

رسم السيد المسيح لنا مثاًل لنقتفى أثر خطواته ولنتشبه به �ف

يرة. ال�ش

4- الصوم ومباركة الطبيعة البشرية.
x  صــام الــرب يســوع  ليبــارك طبيعتنــا بالصــوم )باركــت طبيعتــي فيــك، أكملــت

ناموســك عنــى( )القديــس غريغوريــوس(، فعندمــا أكل بــارك الطعــام، وعندمــا 
صــام بــارك الصــوم.

x  ـرة للخــراف عندمــا ولــد فــي حظـي
واضطجــع في املــذود بارك الفقراء، 
املجــوس  هدايــا  تقبــل  وعندمــا 

بــارك األغنيــاء األســخياء.
x .عندما عمل كنجار بارك العمل، وعندما تفرغ للخدمة بارك التكريس

معلومـة إثـرائيـة

الهيئة ي 
�ف ووجد  الكلمة  هللا  ابن  تجسد  عندما 

ي طفولته، وبارك
كإنسان، فإنه قد بارك الطفولة �ف

ي رجولته.
ي شبابه، وبارك سن الرجولة �ف

سن الشباب �ف

الشركة العربية للطباعة
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األنشطة والتدريبات

أوًل: الأنشطة

  نشاط  )1(  فكر وقرر
ــوم به باســـتمرار عندمـــا تصلى ورقـــم )2( أمام ما  ضـــع رقـــم )1( أمـــام ما تـق

التـــدرب عليه: يجب 
x .)  ( .أصلى من أجل اآلخرين           .) (   ارشم الصليب
x .)   (.ارمن ترنيمة معزية         )  ( .أصلى من أجل الكنيسة
x ) (.أصلى من أجل املرضى والراقدين        .)  ( .أصلى من أجل أقربائى
x ) (.أصلى من أجل أصحابى وزمالئى        )  ( .أصلى من أجل مصر والعالم
x ) ( .أقف فى خشوع وارفع عيناى إلى الله
x ) ( .»أصلى صلوات قصيرة مثل صالة يسوع »ياربى يسوع املسيح ابن الله ارحمنى
x ) (  .أصلى واتكلم مع الله واكشف له كل ما فى قلبى
x ) (   .املصحوبة بصلوات قصيرة )أقوم بعمل امليطانيات )السجود
x ) ( .اطلب مشيئة الله فى حياتى وفى كل قراراتى
x ) (          اقرأ نًصا من الكتاب املقدس بروح التأمل

 نشاط )2( فكر ونفذ

ضـــع رقـــم )1( أمام ما تقوم به باســـتمرار عندمـــا تصوم ورقـــم )2( أمام ما يجب 
عليه: التدرب 

x ) ( ل أشتهى الطعام أثناء الصوم.  
x ) ( اقرن الصوم بالتوبة.   
x ) ( اتدرج فى الصوم النقطاعي .  
x ) ( اقرن الصوم بالصدقة.   
x ) ( اقرن الصوم بالصالة.  
x ) ( اقرن الصوم باخلدمة.   
x  ) ( .اقرن الصوم بقراءة الكتاب املقدس
x ) ( اقرن الصوم بالفضائل كالتسامح.  
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ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

مفرداته  � من  للراهب  تعريف  يعطى 
اخلاصة.

يستنتج صفات الراهب. �
يستنتج شروط الرهبنة. �
يعدد قوانني الرهبنة. �
البتولية  � من   بكل  املقصود  يشرح 

والفقر االختيارى.
يعطى تعريًفا لكل من الطاعة وحياة  �

الغربة.
يصف القالية من مفرداته. �
 يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

الدرس الثاني : يوم فـي حياة راهب

بــن  مــا  تنقســم  اليوميــة  الراهــب  حيــاة  إن 
الصــالة والعمــل واخلدمــة داخــل الديــر فهــو يبدأ يومه 
ــل  ــا بصــالة نصــف اللي ــة صباًح ــن الســاعة الثالث م
والتســبحة ويختمهــا بالقــداس فــي باكــر اليــوم، ثــم 
يقضــى باقــى اليــوم مــا بــن العبــادة والتأمــل واخللــوة 
ــك  ــة وكذل ــب الروحي ــدس والكت ــاب املق وقــراءة الكت
العمــل داخــل الديــر تعالــوا بنــا فــي رحلــة لنعــرف 

كيــف يعيــش الراهــب؟

مفاهيم الدرس :
�  - القالية   - الراهب   - الرهبنة 

البتولية - الفقر االختيارى .
مهارات الدرس : 

�  - االنتاجية   - التعاون   - الصمود 
احملاسبية.

قيم وفضائل:
�  - االلتزام   - التحمل   - الطاعة 

القواعد  احترام   - األخالص 
والقوانني

آية الدرس

ُأِريــُد  اَل  َوَمَعــَك  ــَماِء؟  السَّ ِفـــي  ِلــي  »َمــْن 
َشْيئًا ِفـي اأَلْرِض «                 )مــز 73: 25( 
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ــا، وتنبــع الطاعــة مــن إحســاس اإلنســان  ــا أو نفاًق الطاعــة: الطاعــة ليســت خنوًع
إنــه فــي حاجــة إلــى شــخص آخــر أكثــر خبــرة ودرايــة منــه لكــى يرشــده إلــى الطريــق الروحــى 
الرهبانــى الســليم. يقــول الكتــاب املقــدس: »َأِطيُعــوا ُمْرِشــِديُكْم َواْخَضُعــوا، أَلنَُّهــْم يَْســَهُروَن 

أَلْجــِل ُنُفوِســُكْم َكَأنَُّهــْم َســْوَف ُيْعُطــوَن ِحَســاًبا« )عــب17:13(.       
ــه إنســاًنا  ــاس أو ألن ــر الن ــه يحتق ــاس ليــس ألن ــزل الراهــب الن ــة: يعت ــاة الغرب حي
ــن.  ــى الذه ــه صاف ــن الهــدوء وجتعل ــوع م ــة تعطــى للراهــب ن ــاة الغرب ــا ولكــن حي منطوًي

ــم القديــس بولــس الرســول عــن  ويتكل
هــؤلء الذيــن عاشــوا حيــاة الغربــة ويقــول 
لَُهــْم.  ا  مُْســَتِحّقً اْلَعالَــُم  َيُكــِن  لَــْم  »َوُهــْم 
ــُقوِق  ــَر وَُش ــال َوَمَغاِي ــَراِريَّ َوِجَب ــي بَ ــَن ِف َتاِئِه

)عــب38:11(.                                    األَرِْض« 
الفقــر اإلختيــارى : أن يتجــرد اإلنســان بإرادتــه مــن املــال واملــادة ومظاهــر 

العظمــة ويعيــش فقيــًرا.

معلومـة إثـرائيـة

القالية هى رس نجاح الراهب فالراهب الناجح هو 

وقته  ويستثمر  قاليته  �ف  يعيش  أن  يعرف  الذى 

جيداً دون أن يحس بالملل أو الرغبة �ف الخروج.

 رابًعا: قالية الراهب 
القالية هى مســـكن الراهب وتتكون 
عـــادة مـــن حجرتـــن؛ احلجـــرة اخلارجيـــة 
للمعيشـــة مثل عمل اليد واألكل واستقبال 

ذلك.       الخريـــن وغير 
الداخليــة وهــى مخصصــة  واحلجــرة 

للعمــل الروحــى مثل الصالة والتســبيح وامليطانيات 
ــدس  ــاب املق ـراءة الكت )الســجود مــع الصــالة( وـق
والكتابــة والتأمــل وقــراءة الكتــب الروحيــة وحفــظ 

املزاميــر ثــم النــوم .

معلومـة إثـرائيـة

ف عن حياة الغربة »اقطع حدي�ش  يقول أحد القديس�ي

مع الناس لىك أتحدث مع هللا الذي أحبه«.
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خامًسا: الراهب والعمل
x .العمل يخفف عن الراهب امللل
x  العمــل يعطــى فرصــة للراهــب أن يــأكل مــن عمــل يديــه ويعطــى صدقــًة لآلخريــن؛

ويســتمر فــى عمــل الرحمــة.
x  ــن ــب م ــى الراه ــيلة يقتن ــو وس ــل ه ــب ب ــه للراه ــد ذات ــي ح ــا ف ــس هدًف ــل لي العم

خاللهــا القيــم والفضائــل ومنهــا النتاجيــة .

معلومـة إثـرائيـة

ي ملل ظهر له المالك وهو يشتغل ح�ت يعلمه وقال له:
القديس الأنبا أنطونيوس عندما كان �ف

اعمل مثىل والملل والضجر يذهبان عنك.

الشركة العربية للطباعة
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األنشطة والتدريبات

أوًل: الأنشطة

  نشاط  )1(  لون وعلق

لون صورة لراهب مع كتابة تعليق عليها.

  نشاط  )2(  ابحث ودون

استخدم شبكة املعلومات الدولية للبحث عن تاريخ الرهبنة فى مصر 

ثانًيا: التدريبات: 

السؤال الأول : اكمل العبارات التالية:

تعد ............ مسكنا للراهب وتتكون من ......... 1
يتردد اإلنسان ليصير راهبا على ................. ويأخذ فترات ............. . 2

فيه.
يعطى العمل فرصة للراهب أن .............. من عمل يديه ويعطى ............. . 3

لآلخرين.
يعيش ............. فى عزلة كاملة عن فكر العالم وشهواته وطموحاته.. 4
 ل ينسى الراهب فى عزلته العالم، فهو ......... من أجله.. 5

: اكمل الشكل التاىل: السؤال الثا�ن

ثم اكتب تعليًقا من جملتن عن قوانن الرهبنة.    

ن قوان�ي

 الرهبنة
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ــاٌت َكِثيــَراٌت  ــي : »بََن ــي اإلله ــا الوح ــال عنه ــذا ق ــم، له ــة فيه ــي املبارك ــم، تكــون ه العال
ــا َأنْــِت َفُفْقــِت َعَلْيِهــنَّ َجِميعــًا«  ) أم 31 : 29( َعِمْلــَن فَْضــاًل َأمَّ

2- طاعة السيد المسيح للعذراء

أ- الصبى يسوع يطيع العذراء فى الهيكل )لو52-41:2(
وا فـى  رمي العـذراء ورجـع معهـا إلـى الناصـرة، عندمـا كاـن اطـاع الصبـى يسـوع القديسـة ـم

أورشـليم لكـى يحضـروا عيـد الفصـح. 
ب- أطاع السـيد املسـيح القديسـة مرمي العذراء فى عرس قانا اجلليل، عندما بارك العرس 
وحـول امليـاه إلـى خمـر جيـدة )غيـر ُمسـكرة(، حيـث لحظـت أمنـا العـذراء أن اخلمـر 

قـد نفـذ فعرضـت األمر عليـه فاسـتجاب لطلبها. 

٣- اهتمام السيد المسيح بالعذراء عند الصليب ) يو 1٩: 27-25(

ـرب  ـوم صلــب اـل ـوم اجلمعــة العظيمــة ـي فــى ـي
ـوم الــذى مت فيــه فــداء كل البشــرية ...  يســوع، الـي
ولــم يكــن مــع الــرب يســوع عنــد الصليــب ســوى أمــه 
ــب  ــذى طل ــب ال ــا احلبي ــات ويوحن ــذراء مــرمي واملرمي الع
ـرمي.  ـرب أن يرعــى أمــه البتــول القديســة ـم منــه اـل
حينئــذ قــال ربنــا يســوع ألمــه العــذراء: »َيــا اْمــَرَأُة 
ــذه  ــال أيضــا لتلمي ــو 19: 26(، وق ــِك« )ي ُهــَوَذا اْبُن

ــَك« )يــو 19: 27( ومــن وقتهــا أخذهــا القديــس يوحنــا الــى بيتــه. يوحنــا: »ُهــَوَذا ُأمُّ
4- اهتمام السيد المسيح بالعذراء عند نياحتها وإصعاد جسدها للسماء

كانــت أمنــا العــذراء تنتظــر الوقــت الــذى ســتنطلق فيــه للســماء، وفــى يــوم أعلمهــا 
الــروح القــدس بــأن موعــد انتقالهــا للســماء قــد قــرب، 
فاجتمــع التالميــذ وعــذارى جبــل الزيتــون، وكانــت 
العــذراء علــى ســريرها، وحينئــذ حضــر الســيد املســيح 
ــأن مكانهــا فــى الســماء  ــه مالئكــة، فأخبرهــا ب وحول
التالميــذ  وباركــت  العــذراء  أمنــا  فرحــت  جميــاًل 
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ــا الطاهــرة للســماء. ــد الــرب يســوع روحه ــروح، فأصع ــا ســلمت ال ــذارى، وبعده والع
أمــا جســدها كفنــوه التالميــذ وذهبــوا بــه ليدفنــوه، ولكــن لــم يكــن الــرب يســوع يريــد 
ــا لهــا، فقــد  أن يظــل جســد أمــه الســيدة العــذراء فــى األرض بعــد نياحتهــا وهــذا إكراًم

صعــدت املالئكــة بجســدها الطاهــر بعــد نياحتهــا.

ثانًيا: إكرام الكتاب املقدس للعذراء مرمي
نفســى  تعظــم   « الشــهيرة  العــذراء وتســبحتها  الســيدة  ســيرة  اإلجنيــل  ســجل 
الــرب....« ، كمــا وردت فــي العهــد القــدمي رمــوز عديــدة عنهــا مثــل العليقــة التــي رأهــا 

موســي وغيرهــا .

ثالًثا: إكرام املالئكة للعذراء مرمي
وذلــك فــي تيــة املــالك جبرائيــل لهــا بقولــه »َســاَلٌم لَــِك َأيَُّتَهــا امْلُْنَعــُم َعَلْيَهــا! َالــرَّبُّ 

َمَعــِك. ُمَباَرَكــٌة َأنـْـِت ِفــي النَِّســاِء« )لــو28:1(.

رابًعا: إكرام أليصابات للعذراء مرمي
أليصابــات  القديســة  العــذراء  زارت  عندمــا 
ــا املعمــدان  ــا ســمعت بحملهــا بيوحن لتخدمهــا عندم
قالــت  أليصابــات لهــا )وهــي شــيخة فــي عمــر أمهــا 
تقريًبــا(: »َفِمــْن َأْيــَن ِلــي َهــَذا َأْن َتْأِتــَي ُأمُّ َربِّــي 
ــيَّ  ــي ُأُذَن ــاَلِمِك ِف ــاَر َصــْوُت َس ــَن َص ؟. َفُهــَوَذا ِح ــيَّ ِإلَ
ــو 1 : 43  ــي« )ل ــي بَْطِن ــاٍج ِف ــُن ِباْبِتَه ِن اْرَتَكــَض اجْلَ
- 44(. والعجيــب هنــا فــي عظمــة العــذراء،  عندمــا 
ــات ســالم مــرمي امتــأت أليصابــات  ســمعت أليصاب

مــن الــروح القــدس )لــو41:1(. مجــرد ســماعها صــوت القديســة العــذراء، جعلهــا تتلــئ 
ــروح القــدس. مــن ال
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ثانًيا: التدريبات

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية:

قال املالك ............. للسيدة العذراء مباركة أنت فى النساء.  .1
أطاع الصبى يسوع القديسة مرمي العذراء ورجع معها إلى مدينة ............  .2

أطاع السيد املسيح القديسة مرمي العذراء فى عرس ............   .3
وكان مع الرب يسوع عند الصليب، أمه العذراء مرمي واملرميات و............  .4

أصعد السيد املسيح روح ........... للسماء.  .5
أصعدت املالئكة ............. العذراء مرمي بعد نياحتها.  .6

من رموز العذراء مرمي فى العهد القدمي ............. التى رأها موسى.  .7

: دلل عىل ما يىل: السؤال الثا�ن

اهتمام السيد املسيح بالعذراء مرمي عند الصليب.  .1
طاعة السيد املسيح للسيدة العذراء فى صغره وكبره.  .2

السـؤال الثالـث: ضع عالمة )( أمـام العبارة الصحيحة وعالمـة )×( أمام العبارة 
غري الصحيحة مـع تصويبها:

قال السيد املسيح وهو على الصليب للعذراء مرمي عن بطرس »هوذا ابنك« .   .1
)  (
)  ( أراد الرب يسوع بقاء جسد أمه مرمي على األرض.    .2
)  ( أصعد الرب يسوع جسد العذراء مرمي للسماء.   .3
)  ( ترمز العليقة التى رأها موسى للعذراء مرمي.    .4

قال الرب يسوع وهو على الصليب ليوحنا عن العذراء مرمي » هوذا أمك«.   .5
)  (
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ىف نهايــة هــذا الــدرس، ينبغــى أن 

يكــون التلميــذ قــادراً عــى أن :

خالل  � من  وقوته  اهلل  عظمة  يقدر 
تسبحة العذراء.

يفسر ابتهاج مرمي العذراء. �
يستنتج سبب رفع اهلل لشأن القديسة  �

مرمي العذراء.
»صنع  � فى  بذراعه  املقصود  يوضح 

قوة بذراعه«.
يحدد صفات اهلل فى تسبحة العذراء  �

مرمي.
واالبن  � الناجح  االبن  بني  يقارن 

وفق  والديه  على  وتأثيره  اجلاهل 
آيات )أم 10: 5-1(

يؤيد أن الكنوز ال تشبع الشرير. �
جوًعا  � الصديق  نفس  موت  يرفض 

مع إعطاء مثال على ذلك.
يقدر أهمية العمل فى حياة الشخص  �

احلكيم
العذراء  � )تسبحة  بفهم  يردد 

 :10 )أم  وأيات  )لو55-46:1( 
.)5-1

أهداف الدرس

الدرس الرابع : محفوظات 

تسبحة العذراء )لو46:1-55( ومن أمثال سليمان احلكيم )أم 10: 5-1(

مفاهيم الدرس :
تطويب - أََمتِِه - كنوز الشر- احلصاد �

مهارات الدرس : 
�  - االستنتاج  املقارنة-   - التأمل 

التمييز- التعاون- املشاركة- األنتاجية

قيم وفضائل:
التواضع- تقدير العمل- األخالص-  �

االلتزام . 
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أوًل: تسبحة القديسة مريم العذراء 

)لو55-46:1(.
 . بَّ ُم َنْفِسي الرَّ : ُتَعظِّ 46- َفَقاَلْت َمْرَيُ

ِصي. 4٧- َوَتْبَتِهُج ُروِحي ِباهلِل ُمَخلِّ
اآلَن  ُمْنــُذ  َفُهــَوَذا  أََمِتــِه.  َضــاِع  اتِّ ِإَلــى  َنَظــَر  ــهُ  أَلنَّ  -4٨

ُبِنــي. ُتَطوِّ اأَلْجَيــاِل  َجِميــُع 
4٩- أَلنَّ اْلَقِديَر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم.

اأَلْجَيــاِل  ِجيــِل  ِإَلــى  َوَرْحَمُتــُه  وٌس،  ُقــدُّ َواْســُمُه   -5٠
ُقوَنــُه.  َيتَّ ِذيــَن  ِللَّ

ِبِفْكــِر  اْلُْســَتْكِبِريَن  َت  َشــتَّ ِبِذَراِعــِه.  ًة  ُقــوَّ َصَنــَع   -51
 . ِبِهــْم ُقُلو

ِضِعنَي.  اَء َعِن اْلَكَراِسيِّ َوَرَفَع اْلُتَّ 5٢- أَْنَزَل اأَلِعزَّ
َياَع َخْيَراٍت َوَصَرَف اأَلْغِنَياَء َفاِرِغنَي.  5٣- أَْشَبَع اْلِ

54- َعَضَد ِإْسَراِئيَل َفَتاُه ِلَيْذُكَر َرْحَمًة.
َم آَباَءَنا. إِلْبراِهيَم َوَنْسِلِه ِإَلى اأَلَبِد. 55- َكَما َكلَّ

1- اختيار هللا للعذراء : 

x  نطقــت العــذراء عبــارات التســبيح والفــرح وكان اللــه وحــده هــو موضــوع التســبيح
ومركــز الفــرح ألن الــروح القــدس حــل عليهــا وقــوة العلــي ظللتهــا وولــدت القــدوس 

ابــن اللــه.
تعظم: تعلي وتجد

x  ـرمي بعظمــة العمــل الــذي مت معها...كيــف كانــت ومــاذا شــعرت العــذراء ـم
أصبحــت؟



ي 
الوحدة الثانية: أنا وكنيس�ت

الصف الخامس االبتداىئ 48

تبتهج : تفرح
x  ًمــا ابتهجــت مــرمي باللــه مــن أجــل تنازلــه وعطفــه عليهــا واختيارهــا هــي لتكــون ُأُ

لبنه. 
اتضاع: تواضع

x .نظر الرب إلى تواضع العذراء فاستحقت أن يرفعها إلى مرتبة أم الله
تطوبني : تدحني

x  العــذراء أدركــت عظــم العطيــة التــي نالتهــا وبســببها تدحهــا األجيــال والكنيســة 
تطــوب العــذراء منــذ هــذه التســبحة.

ألن القدير صنع بي عظائم 
x  اللــه القديــر اختــارك للكرامــة رغــم فقــرك وبســاطة مظهــرك ... وصنــع بــك عظائــم

ألنــه أمــر عظيــم أن يولــد منــك مخلــص العالم.....لقــد حــل فيــك الــرب وجتســد 
منك.

واسمه قدوس:
x  اســمه منــزه عــن كل خطيــة ورحمتــه إلــى جيــل األجيــال شــاملة كل البشــر منــذ آدم

وحتــى آخــر مــن يولــد فــي هــذا العالــم.  
ًة ِبِذَراِعِه  َصَنَع قُوَّ

x .الذراع إشارة للمسيح يسوع. وعمله وفداءه 
شتت : فرق وبعثر.

x   .والكبرياء هو خطية الشيطان املستكبرين: 
اَء َعِن اْلَكَراِسيِّ َوَرَفَع امْلُتَِّضِعَن.  َأْنَزَل اأَلِعزَّ

x  أنزلهــم اللــه مــن كبريائهــم، والفريســيون ،  األعــزاء: مــن مالئكــة أشــرار وبشــر
ـوا مــن علــى كراســيهم. ورفــع اللــه املؤمنــن وأعطاهــم ســلطانًا أن يدوســوا  نزـل

ــو19:10(. احليــات والعقــارب )ل
َياَع َخْيَراٍت وََصَرَف اأَلْغِنَياَء َفاِرِغَن : أَْشَبَع اجْلِ

x .أشبع اجلياع باخليرات الروحية

هدونجوسيلب
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x  ـركات ـوا بخيراتهــم املاديــة ولــم يشــعروا باحتياجهــم الــي الـب أمــا الذيــن اكتـف
الروحيــة فهــؤلء يصرفهــم اللــه دون بركــة فارغــن.

ـوي بإرســال املســيا مــن نســل اليهــود،  عََضــَد إِْســَراِئيَل َفَتــاُه : عضــد : شــدد وـق
واســرائيل هــم نســل إبراهيــم باإلميــان

صفات الله في تسبحة العذراء : 
x القدير - القدوس - الرحوم - األمن

ثانًيا: من أَْمَثاُل ُسَلْيَماَن الحكيم )أم 10: 5-1(:

اِهُل  ِكيُم َيُســرُّ أََباُه، َواالْبُن اْلَ 1- أَْمَثاُل ُســَلْيَماَن: ااَلْبُن اْلَ
ِه. ُحــْزُن ُأمِّ

ي ِمَن اْلَْوِت. ا اْلِبرُّ َفُيَنجِّ رِّ اَل َتْنَفُع، أَمَّ ٢- ُكُنوُز الشَّ
َهــَوى  َيْدَفــُع  ــُه  َولِكنَّ يــِق،  دِّ الصِّ َنْفــَس  ُيِجيــُع  اَل  بُّ  اَلــرَّ  -٣

اأَلْشــَراِر.
ا َيُد اْلُْجَتِهِديَن َفُتْغِني. 4- اَْلَعاِمُل ِبَيٍد َرْخَوٍة َيْفَتِقُر، أَمَّ

ْيــِف َفُهــَو اْبــٌن َعاِقــٌل، َوَمــْن َيَنــاُم ِفـــي  5- َمــْن َيْجَمــُع ِفـــي الصَّ
ــٌن ُمْخــٍز. ــَو اْب َصــاِد َفُه اْلَ

ابنهما رجاءهما في  � الدم، فإنهما ينظران في  آية 1- هنا يقصد باألب واألم حسب 
احلياة ، وسلوك البن أو البنة ينعكس على نفسية الوالدين، لكن حكمة البن وجناحه 
يشاركه  كأٍخ صغيٍر  به، ويتخذه  يفتخر  إذ  األب،  الوالدين سروًرا وباألكثر  قلب  تأ 
املشورة، أما جهل البن أو البنة فينعكس على الوالدين وباألكثر األم، ألنها عاطفية 

أكثر من األب. 
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� 

سالًما داخلًيا، أما 
قد يكون الشرير غنًيا، لكن كنوزه ل ُتشبعه، ول تعطيه  آية2 - 

إلى شيٍء ما، بل 
البار فإنه وإن كان فقيًرا لكن الله يجعله غير محتاٍج إلى أحٍد أو 

يهبه شبًعا روحًيا ونفسًيا مع حمايته من الشر.  
يق أن توت جوًعا، ألنه هو الذي يقوتها، فإيليا عالته  � أية 3- ل يسمح الله لنفس الصدِّ

الغربان في الصحراء.  
آية4- احلكيم دائم العمل واحلركة فنصيبه الغنى، أما اجلاهل فكسالن يفضل النوم  �

والتراخي عن السهر والجتهاد فنصيبه الفقر. 
آية 5- تث اآلية على أن نستثمر الفرصة املناسبة للعمل، فإذا أهمل الشخص ولم  �

يعمل في موسم احلصاد يكون قد فقد تعبه طوال العام. فالبد على اإلنسان أن يجتهد 
ليس فقط في موسم احلرث والبذر فيهتم بالزرع، بل وفي الصيف حيث احلصاد. وقد 
حّث السيد املسيح تالميذه على العمل، قائاًل لهم: »ارفعوا أعينكم وانظروا احلقول 

إنها قد ابيضت للحصاد« )يو 4: 35(

لااملهو الشــركنوز
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ا َيُد .......... َفُتْغِني".. 10 "َاْلَعاِمُل ِبَيٍد ........ َيْفَتِقُر، َأمَّ
ْيِف َفُهَو اْبٌن ........، َوَمْن َيَناُم ِفي ....... َفُهَو اْبٌن ُمْخٍز".. 11 "َمْن َيْجَمُع ِفي الصَّ

: بم تفرس؟  السؤال الثا�ن

سر ابتهاج القديسة مرمي العذراء.  -1
رفع الله شأن القديسة مرمي العذراء.  -2

َوالْبُن اجْلَاِهُل ُحْزُن أمه.  -3

السؤال الثالث: ما المقصود بما يىل 

1-  »صنع قوة بذراعه«
»اشبع اجلياع خيرات«  -2

»يد املجتهدين فتغنى«  -3

؟

؟

؟
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الصفحةاملوضوع
الوحدة األولى:   مجال تاريخ الكنيسة )تاريخ كنيستى(

الدرس األول: القديس األنبا بيشوى.

الدرس الثاين: شخصيات حافظت عىل اإلميان. 

الوحدة الثانية: مجال العالقات اإلنسانية
الدرس األول: معجزة إشباع الجموع. 

الدرس الثاين:  أعالم قبطية ىف خدمة الوطن.

الدرس الثالث: محفوظات )مز 5: 1- 8( و)أم 4: 5-1( .

الوحدة الثالثة: أنا فى املجتمع
الدرس األول: أثر التواصل التكنولوجى عىل املجتمع.

الدرس الثاين: حقوقى وواجباىت. 

4

1٢

٢٢

٢٧

٣5

4٠

4٦

احملتويات



الوحدة األولى :تاريـخ كنيستى

أهداف الوحدة

ــى أن  ــدة ينبغ ــذه الوح ــة ه ىف نهاي

ــى أن:  ــادرأً ع ــذ ق ــون التلمي يك

األنبا  � للقديس  هوية  بطاقة  يكتب 
بيشوى .

األنبا  � القديس  نسك  على  يدلل 
بيشوى من حيث اعتكافه- صالته 

- صومه. 
شوى  � ب األنبا  حمل  نتائج  يشرح 

به  والسير  كتفه  على  املسيح  للسيد 
رغم كبر سن األنبا بيشوى.

القديس  � ارتفاع أعداد تالميذ  يفسر 
األنبا بيشوى.

من  � كل  بني  التشابه  أوجه  يحدد 
القديسة مارينا والقديس فيلوباتير.

يوضح دور رئيس املالئكة ميخائيل  �
فى حياة كل من الشهيدين فيلوباتير 

ومارينا.
أحداث  � بني  الشبه  أوجه  يستنتج 

فيلوباتير  القديس  استشهاد كل من 
والقديسة مارينا

دروس الوحدة 
شوى. الدرس األول: القديس األنبا ب

الدرس الثانى : شخصيات حافظت على اإلميان
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ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

يكتب مرادف كلمة بيشوى . �
يعبر عن نشأة القديس األنبا بيشوى. �
أصغر  � أنه  لبيشوى رغم  اهلل  اختيار  يفسر 

أخوته وأضعفهم. 
بيشوى  � األنبا  القديس  نسك  على  يدلل 

من حيث اعتكافه- صالته - صومه. 
املجد  � له  املسيح  السيد  ظهور  يفسر 

للقديس األنبا بيشوى.
لألنبا  � املسيح  السيد  ظهور  قصة  يسرد 

بيشوى والرهبان كرجل عجوز.
مساعدة  � إلى  احملتاج  ضرورة  يستنتج 

وخاصة كبار السن.
للسيد  � بيشوى  األنبا  حمل  نتائج  يشرح 

كبر  رغم  به  والسير  كتفه  على  املسيح 
سنه.

يحدد سمات القديس األنبا بيشوى. �
فى  � الفقراء  على  العطف  قيمة  عن  يعبر 

حياة القديس.

أهداف الدرس

شوى الدرس األول : القديس األنبا ب

بيشــوى كلمــة قبطيــة تعنــى ســامى أو عالــى 

ويلقــب بكوكــب البريــة الرجــل الكامل حبيــب مخلصنا 

الصالــح.

شوى ١- نشأة األنبا ب

ولــد القديــس األنبــا بيشــوى فــي عــام ٣٢٠م 

املنوفيــة. مبحافظــة 

مفاهيم الدرس :
الدير - برية -  رجل صالة - رجل صوم �

مهارات الدرس : 
التمييز-  �  - االستنتاج   - التأمل 

التفسير - االبداع

قيم وفضائل:
حب العمل  -الكرم - الصبر -التواضع  �

- احترام مشاعر األخرين

آية الدرس

ُلوا  »اْنُظُروا ِإَلى ِنَهاَيِة ِسيَرِتِهْم َفَتَمثَّ
ِبِإمَياِنِهْم« )عب ١٣: 7(

الشركة العربية للطباعة
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شــوى  ب األب، وكان  يتيــم  القديــس  كان 

أصغــر أخوتــه وأضعفهــم، ولكــن اللــه ينظــر إلــى 

ــى اجلســم. ــب وليــس إل القل

٢- رهبنة األنبا بيشوى

فــي ســنة ٣4٠م تــرك القديــس األنبــا بيشــوى 

العالــم وتوجــه إلــى بريــة وادى النطــرون )تقــع 

للصحــراء  الشــرقية  الشــمالية  األطــراف  علــى 

الغربيــة املصريــة(، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت 

٢٠ ســنة، وعــاش بنســك زائــد لدرجــة أنــه اعتكــف 

داخــل مغــارة ملــدة ثالثــة ســنوات، لــم يــرى فيهــا وجــه إنســان.

شوى رجل الصالة ٣- األنبا ب

كان محًبــا جــًدا للصــالة، فــكان حريــص أال يقطــع احلديــث مــع اللــه ولــو للحظــة واحــدة 

حتــى أثنــاء النــوم فــكان يربــط شــعر رأســه بحبــل مدلــى مــن ســقف املغــارة، حتــى إذا غلبــه 

النعــاس كان احلبــل يشــد شــعر رأســه ألعلــى فيــداوم علــى الصــالة والســهر.

٤- األنبا بيشوى رجل الصوم

كان األنبــا بيشــوى رجــل صــوم، ومنــذ بدايــة الرهبنــة كان يــأكل مــرة واحــدة يومًيــا بعــد 

غــروب الشــمس، وأخــذ يتــدرج فــي الصــوم اإلنقطاعــى، فــكان يــأكل مــرة واحدة كل أســبوع، 

ثــم أصبــح يــأكل مــرة واحــدة كل أســبوعني، إلــى أن أنتهــى بــه األمــر إلــى أنــه كان يــأكل مــرة 

واحــدة كل ثالثــة أســابيع، وكان طعامــه اخلبــز اجلــاف مــع امللــح.

٥- ظهور السيد املسيح له في برية وادى النطرون

ـرى الســيد املســيح واملالئكــة  كان لــه قامــة روحيــة عاليــة جــًدا، لدرجــة أنــه كان ـي

وأرواح القديســني بعينيــه، وذات مــرة طلــب منــه تالميــذه الرهبــان أن يــروا الســيد املســيح.

ــه  ــان، وأخبــره الســيد املســيح أن فطلــب القديــس مــن الســيد املســيح أن يظهــر للرهب

معلومـة إثـرائيـة

ي ذات ليلــة أرســل هللا مالكــه ليخــرب
�ف

ي رؤيــا أن
شــوى �ف أم القديــس الأنبــا ب

ــا، وســيكون  ــا ســيصري قديًس أحــد أبنائه

أبًــا لعــدد كبــري مــن الرهبــان، وســيخدم 

لــه طــوال أيــام حياتــه، ففرحــت  الــرب الإ

جــًدا وقالــت للمــالك )كل أبنــا�أ هــم 

الأنبــا  أمســك  المــالك  ولكــن  للــرب(، 

بيشــوى مــن يــده وقــال لأمــه، لقــد 

ــوى. ــرب بيش ــار ال اخت
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ســوف يظهــر لهــم بالقــرب مــن أحــد اجلبــال املوجــودة فــي بريــة شــيهيت فــي ذلــك الوقــت بعــد 

غــروب الشــمس، أســرع الرهبــان فــي لهفــة لكــى يــروا الســيد املســيح،

وكانــت املفاجــأة، أن الســيد املســيح ظهــر لهــم علــى 

هيئــة رجــل عجــوز وطلــب مــن أكثــر من راهب أن يســاعده 

بســبب كبــر ســنه، ولكنهــم اعتــذروا  ولــم يســاعده أحــد 

مــن الرهبــان ألنهــم كانــوا مســرعني لرؤيــة الســيد املســيح 

ــي  ــم، وف ــل العجــوز ســوف يعطله ــذا الرج ــعروا أن ه وش

أثنــاء هــذه األحــداث كان األنبــا بيشــوى يســير فــي إجتــاه 

ـرى الســيد املســيح أيًضــا، ورأى األنبــا  اجلبــل لكــى ـي

بيشــوى هــذا الشــخص العجــوز يســير بصعوبــة شــديدة، 

فعطــف عليــه وحملــه علــى كتفــه، وبعــد فتــرة أخــذ ثقــل 

ــه  ــى حمل ــا بيشــوى عل ــدر األنب ــم يق ــى ل ــد شــيًئا فشــيًئا، حت ــذا الرجــل العجــوز يزي وزن ه

ــور عجيــب أضــاء كل  ــك اللحظــة، ظهــر ن ــي تل ــال، وف ــي الرم ــس ف وغاصــت قدمــى القدي

اجلبــل، وتيقــن األنبــا بيشــوى أن هــذا الرجــل العجــوز هــو الســيد املســيح.

وســجد القديــس األنبــا بيشــوى للســيد 

ــا ســيدى  ــى ال أســتحق ي ــه )إن ــاًل ل املســيح قائ

أن أحملــك، فكيــف أحملــك وأنــت الــذي حتمــل 

كل املســكونة(، فــرد عليــه الســيد املســيح قائــاًل

)طوبــاك يــا حبيبــى بيشــوى، وكمــا أنــك حملــت 

جســدى فــإن جســدك لــن يــرى فســاًدا(.

٦-الذهاب إلى أنصنا )مركز ملوى مبحافظة املنيا (

ــر آخــر  ــاك أســس دي ــا، وهن ــى أنصن ــا بيشــوى إل فــي ســنة 4٠٧م ذهــب القديــس األنب

باســمه معــروف إلــى اآلن فــي قريــة ديــر البرشــا يبعــد عــن مركــز ملــوى بنحــو 5 كــم ويشــمل 

كنيســة باســم 

معلومـة إثـرائيـة

ول يــزال جســد الأنبــا بيشــوى إىل الآن لم 

يتحلــل، ولــم يــرى فســاًدا كوعــد الســيد 

المســيح لــه، وقــد حمــل القديــس الأنبــا 

ي بريــة وادى 
بيشــوى الســيد المســيح �ف

النطــرون.

ــا بيشــوى  األنب

الشركة العربية للطباعة
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٧- ظهور السيد املسيح للقديس في أنصنا

وهنــاك فــي أنصنــا ظهــر لــه الســيد املســيح، كضيــف 

ــي  ــتقبله ف ــس واس ــه القدي ــح ل ــه، ففت ــاب قاليت ــرق ب ــر وط فقي

ــار  ــس أث ــك، رأى القدي ــاء ذل ــي أثن ــه وف ــه وغســل رجلي قاليت

املســامير واجلــروح فــي قدمــى هــذا الضيــف الفقيــر، فعــرف أنــه 

الســيد املســيح، وامتــأت القاليــة مــن رائحــة البخــور، وشــرب 

ــيد  ــى الس ــيل قدم ــن غس ــى م ــاء املتبق ــن امل ــا بيشــوى م األنب

املســيح، وأبقــى القديــس جــزًءا مــن املــاء لتلميــذه لكــى يشــرب 

ويتبــارك مــن هــذا املــاء، لــم يخبــر القديــس األنبــا بيشــوى تلميــذه عــن حقيقــة هــذا املــاء، 

ــذ. ــي الطاعــة واإلتضــاع لهــذا التلمي ــا ف ــه أراد أن يعطــى درًس ألن

شوى ٨- الكتاب املقدس في حياة األنبا ب

كانــت لــه عالقــة قويــة جــًدا بالكتــاب املقــدس وخاصــة ســفر إرميــا، وكان إرميــا النبــى 

ــني إرميــا  ــه وب ــة بين ــة القوي ــه أجــزاء مــن هــذا الســفر، وبســبب هــذه العالق يظهــر ويفســر ل

النبــى، فقــد تلقــب األنبــا بيشــوى بلقــب )األنبــا بيشــوى اإلرمــى(.

٩- سمات القديس األنبا بيشوى:

أ- احترام العمل 

ــا بيشــوى  ــال األنب ــدوى، فق ــدس العمــل وخاصــة العمــل الي ــس يحتــرم ويق كان القدي

ــه  ــت طعاًمــا ال أعمل ــى أكل ــر أنن ــذه البريــة ال أتذك ــت ه ــذ دخل ــى من ــذه )أنن ــد تالمي ألح

ــه. ــب يدي ــه وتع ــن عمل ــأكل م ــدى(، أى كان ي بي

ب- الهروب من الكرامة

كان القديــس يبتعــد عــن مديــح النــاس والكرامــة، وكان يقــول “أننــى ســأنال أجــًرا عــن 

الســنوات التــى قضيتهــا فــي البريــة دون أن يعرفنــى أحــد مــن النــاس، ألن مــن ميدحــه النــاس 

فقــد اســتوفى أجــره”.
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جـ - حبيب الفقراء

ــد  ــد روى أن أح ــل، وق ــل الكام ــب بالرج ــى تلق ــه للفقــراء املســاكني حت ــرق قلب كان ي

األغنيــاء جــاء إليــه مبــال كثيــر يقدمــه لــه، أمــا هــو فقــال لــه: »ليــس لســكان البريــة حاجــة 

ــى  ــه عل ــى قــرى مصــر، ووزع ــيًئا، امــِض إل ــه ش ــذوا من ــم أن يأخ ــس له ــب، ولي ــى الذه إل

ــاركك«. ــه يب الفقــراء، الل

د- الصبر

كان يحمل أتعاب تالميذه وضعفاتهم وهو مالزم للصوم لكي ما يقودهم حلياة اجلهاد.

هـ ـ التواضع

كان يغسل أقدام الغرباء دون أن يعرف من هم أو حتى ينظر إلي وجوههم.

١٠- تالميذ األنبا بيشوى

ــا  ــة ويعــود فرًح ــىء بالســالم والطمأنين شــوى ميتل ــا ب ــع األنب ــل م ــن يتقاب كان كل م

ــي  ــذه وســكنوا ف ــى ٢4٠٠ شــخص صــاروا تالمي ــغ حوال ــا غفيــًرا بل ــه جمًع ــى انضــم إلي حت

ــل. ــي اجلب ــارات منتشــرة ف مغ

١١- نياحة القديس األنبا بيشوى

ـوي  فــي 8 أبيــب 1٣٣ ش - 15 يوليــو 41٧ م تنيــح القديــس ودفــن فــي أنصنــا مبـل

ــي ديــره بــوادي  ــاب األول )البطريــرك 5٢( إل ــا يوس ــر الباب ــل جســده الطاه ــم َنق ــا، ث حالي

النطــرون فــي 841 م. ويتــم االحتفــال بعيــد القديــس فــى 8 أبيــب مــن كل عــام.

تاريخ دير األنبا بيشوى بوادى النطرون

Ô  فــي أواخــر القــرن الرابــع امليــالدي تأســس الديــر حتــت

قيــادة القديــس األنبــا بيشــوي كتجمــع رهبانــي 

Ô  ــي أجســاد القديســني املوجــودة ــل ف ــر تتمث ــوز الدي كن

حيــث يوجــد جســد القديــس العظيــم األنبــا ييشــوي واألنبــا 

الشركة العربية للطباعة
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بــوال الطموهــى، كمــا يوجــد جســد البابــا بنيامــني 5٢ ويوجــد أيضــا جســد البابــا شــنودة 

الثالــث 11٧ باملــزار بحديقــة الديــر.

ويشمل الدير:

Ô  مجموعــة كنائــس منهــا كنيســة األنبــا بيشــوي وتعتبــر أكبــر كنيســة فــي أديــرة وادي

النطــرون، وكنيســة الشــهيد ابســخيرون القلينــي، وكنيســة الشــهيد العظيــم مــار 

ــس . جرج

Ô  ــدون أســوار، وفــي أواخــر القــرن اخلامــس امليــالدي اقيــم ــي الرهبــان وبئــر ميــاة ب قالل

حصــن للديــر يتكــون مــن ثالثــة طوابــق.
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األنشطة والتدريبات
: األنشطة 

ً
أول

نشاط )1( فكر واكتب

اكتــب رســالة إلــى كل مــن القديــس األنبــا بيشــوى – الســيد املســيح – الرهبــان عندمــا 

ظهــر الســيد املســيح كرجــل عجــوز، موضًحــا مــا تعلمتــه مــن كل منهــم ومعبــرا عمــا تريــد 

أن تقولــه لهــم.

نشاط )٢( فكر وصمم

باالســتعانة بجهــاز الكمبيوتــر صمــم بطاقــة هويــة للقديــس األنبــا بيشــوى، علــى أن 

تتضمــن البطاقــة علــى : االســم ومعنــاه واللقــب وســنة امليــالد ومحافظــة امليــالد وأول ديــر 

ذهــب إليــه، والديــر الــذى تنيــح فيــه، وســنة النياحــة وقــول مــن أقــوال الســيد املســيح لــه، 

ثــم ارســل هــذه البطاقــة إلــى زمالئــك عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــى. 

نشاط )٣( فكر وعبر

ارســم أو قــم بتمثيــل املشــهد الــذى ظهــر فيــه الســيد املســيح للقديــس األنبــا بيشــوى 

فــى أنصنــا وغســل القديــس ألرجــل الســيد املســيح، معلًقــا علــى الصــورة فــى ســطرين أو 

ترنيمــة مــن مفرداتــك.

ا: التدريبات:
ً
ثاني

ــام  ــة )×( أم ــة وعالم ــارة الصحيح ــام العب ــة )P( أم الســؤال األول: ضــع عالم

ــا: ــع تصويبه ــر الصحيحــة م ــارة غي العب

١ .)  ( كان القديس األنبا بيشوى أكبر أخوته وأقواهم جسمًيا.   

٢ . )  ( ظهر السيد املسيح للقديس األنبا بيشوى وتالميذه كطفل صغير.  

٣ .) ساعد الرهبان السيد املسيح عندما ظهر كرجل عجوز وحملوه على أكتافهم.) 

٤ .)  (  وعد السيد املسيح بعدم فساد )حتلل( جسد القديس األنبا بيشوى. 

الشركة العربية للطباعة





الوحدة الأوىل: تاريخ كنيس�ت

الصف الخامس االبتداىئ ١2

ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

يحدد أوجه التشابه بني كل من القديسة  �
مارينا والقديس فيلوباتير.

لقب  � فيلوباتير  القديس  منح  يفسر 
»ابوسيفني«.

يفسر غياب القديس عن حفل السجود  �
لأللهة بعد االنتصار على البربر.

ميخائيل  � املالئكة  رئيس  دور  يوضح 
فيلوباتير  الشهيدين  من  كل  حياة  فى 

ومارينا.
واالنتصار  � الصالة  بني  العالقة  يستنتج 

على الشيطان 
على  � مارينا  القديسة  انتصار  يفسر 

الشيطان
عماد  � فى  اهلل  محبة  عظمة  عن  يعبر 

القديسة مارينا
بالرب  � باإلميان  التمسك  أهمية  يقدر 

يسوع مهما كانت الظروف.
يردد آية الدرس بفهم. �

أهداف الدرس

الدرس الثانى : شخصيات حافظت على اإلميان

)القديس فيلوباتير مرقوريوس والقديسة مارينا(

أواًل: القديس الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفني

نشأته:

ـوس  ولــد القديــس الشــهيد فيلوباتيــر مرقورـي

ســنة ٢٢4 م. مــن أبويــن وثنيــني ســّمياه فيلوباتيــر 

أي محــب اآلب، وكان أبــوه يايــروس ضابًطــا رومانًيــا 

وجندًيــا ناجًحــا وشــجاًعا صيــاًدا للوحــوش.

وجــّده  القديــس  والــد  كان  إذ  ـوم  ـي ذات 

يصيــدان الوحــوش وقــد نصبــا شــباكهما و فجــأة 

مفاهيم الدرس :
اضطهاد �  - اإللهية  العناية   - استشهاد 

مهارات الدرس : 
الصمود - التحليل - احلوار - االقناع -  �

التفسير - املقارنة - االستنتاج

قيم وفضائل:
اإلميان - التسليم - الشجاعة - الثبات  �

آية الدرس

ُيْرَجى  ا  ِبَ َقُة  الثِّ َفُهَو  اإِلمَياُن  »وأما 

َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى«. )عب ١١: ١(

الشركة العربية للطباعة
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وجــدا وحشــني غريبــني ســقطا فــي الشــبكة لكنهما 

بقــوة مّزقــا الشــباك وافترســا اجلــّد أما والــده فظهر 

لــه الســيد املســيح ودعــاه لإلميــان املســيحى وبشــره 

باختيــار فيلوباتيــر كشــجرة مثمــرة، ويحمــل اســم 

ـوك ووالة كثيرين...ولــن يتركــه  ـرب أمــام مـل اـل

وســيكون لــه منقــًذا. 

ــاق األســرة للمســيحية فأمــر األميــر بإلقائهــم للوحــوش، ولكــن  ــر اعتن ــد شــاع خب وق

الــرب أنقذهــم وســد أفواههــم فلــم تؤذيهــم حتــى اندهــش اجلميــع، فعــني األميــر والــد القديــس 

رئيًســا للجنــد، وبعدهــا تنّيــح بســالم.

فيلوباتير مرقوريوس )أبو سيفني(:

بعــد وفــاة والــد القديــس أمــر امللــك بتْولــي ابنــه 

ـوس بــدال مــن والــده، وحــدث أن  فيلوباتيــر مرقورـي

أغــار البربــر علــى مدينــة رومــا، فقــام القديــس بقيــادة 

اجليــش اإلمبراطــوري.

ظهــر لــه املالك ميخائيل قائــاًل: »يا مرقوريوس 

عبــد يســوع املســيح ال تخــف وال يضعــف قلبــك بــل 

تقــّو وتشــّجع، وال تنســى الــرب إلهــك متــى غلبــت«. 

وبالفعــل حــارب البربــر وانتصــر عليهــم. 

وُلقــب القديــس بابــو ســيفني ألن لــه ســيفني ســيفه اخلــاص وســيف آخــر ســّلمه لــه املــالك 

ميخائيل. 

وبعــد االنتصــار علــى البربــر طلــب اإلمبراطــور جميع الشــعب بالســجود وتقــدمي البخور 

لآللهــة التــي كانــت ســببا فــي النصــرة قائــاًل »كل مــن يطيــع أوامــري ينــال كرامــة، أمــا مــن 

يخالــف أوامــري فْيعــذب ويقتــل بالســيف«.

معلومـة إثـرائيـة

كان والــده وجــّده يصيــدان الوحــوش 

مــن أســود ونمــور ويقدمانهــا للملــوك 

ــا. ــان منه ــأة يعيش ــل مكاف ــراء مقاب والأم
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خمــس  العمــر  مــن  القديســة  بلغــت  وعندمــا 

ســنوات توفــت والدتهــا، فأســند والدهــا تربيتهــا إلــى 

مربيــة مســيحية وذلــك لكثــرة انشــغال والدهــا. عاشــت 

القديســة مارينــا مــع مربيتهــا التــي كانــت علــى قــدر 

ــان  ــن أوث ــدا ع ــة املســيح بعي ــان ومحب ــن اإلمي ــر م كبي

ـوات  الصـل إال  تســمع  ال  وكانــت  وممارســاته  أبيهــا 

وقصــص القديســني. اســتطاعت مربيتهــا أن تلقنهــا 

اإلميــان احلقيقــي وعاشــت معهــا عشــرة ســنوات حتــى 

بلغــت اخلامســة عشــر ومــات أبوهــا وهــي فــي هــذا 

الســن وفضلــت القديســة البقــاء فــي بيــت مربيتهــا املســيحية. 

موجة االضطهاد 

ــى  ــض عل ــا بالقب ــذي كان مكلف ــة وال ــد النطاكي ــي اجلدي ــاء الوال ــام ج ــد األي ــي أح ف

املســيحيني فــرأى القديســة وأراد أن يتزوجهــا، فأرســل جنــوده للقبــض عليهــا فعندمــا علمــت 

بذلــك وقفــت تصلــي وطلبــت مــن الــرب يســوع أال يتخلــى عنهــا، فرجــع اجلنــد إلــى الوالــي 

وأخبــروه أنهــم لــم يتمكنــوا مــن القبــض عليهــا ألنهــا تدعــو باســم املســيح ، غضــب الوالــي 

وأمــر اجلنــود أن يحضروهــا. وعندمــا أحضروهــا قــال لهــا الوالــى: مــن أي جنــس أنــت ؟

القديسة: أنا مسيحية. 

الوالى: ما أسمك ؟ 

القديسة: أسمي مارينا وأعبد إله السماء واألرض. 

الوالى: أود الزواج منك. 

القديسة: أرفض ألنى وهبت نفسى للمسيح. 

الوالى: أنا أمرك بأن تسجدى لآللهة.

القديسة: لن أتزعزع عن إميانى بالرب يسوع.

الوالى: ستقطع أعضاءك وتلقى في النار ولكن إن أطعت ستكونني لي زوجة
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استشهاد القديسة

لــم ينجــح مــع القديســة أي عذابــات فأمــر الوالي بقطع رقبة القديســة فتقدمت 

إلــى الســياف وطلبــت منــه أن ميهلهــا قليــال لكــي تصلــي فــأذن لهــا وعنــد انتهــاء 

مــرت بــه، 
ُ
صالتهــا ظهــر رب املجــد لهــا . وهنــا قالــت القديســة للســياف أفعــل مــا أ

فتقــدم الســياف وقطــع رأس القديســة فنالــت أكليــل الشــهادة فآمــن جمــع غفيــر 

وكان ذلــك فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر أبيــب ) عيــد استشــهاد القديســة ( 
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األنشطة والتدريبات
: األنشطة 

ً
أول

نشاط )١(: فكر وخلص

خلــص قصتــى القديســة مارينــا والقديــس فيلوباتيــر واســردها شــفهيا ألخوتــك وأســرتك 

ووالــدك ووالدتــك وأقاربــك، ثــم اكتــب مــا ســردته وارســلها علــى مواقــع التواصــل لزمالئــك.

نشاط )٢( تأمل وعبر

تأمــل أحــداث حيــاة كل مــن القديســة مارينــا والقديــس فيلوباتيــر، ثــم اكتــب رســالة لــكل 

منهمــا تعبــر فيهــا عمــا تعلمتــه وتتمنــى أن تقــوم بــه جتاههمــا.

نشاط )٣(: لون وعلق 

لون الصورتني اللتني أمامك واكتب تعليًقا بجوار كل صورة.

التعليق: ...................................

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

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

 التعليق: ..................................

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

........................................... 
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ا: التدريبات:
ً
ثاني

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بني القوسني : 

فيلوباتير اسم يوناني معناه ........... ) ابن اآلب – محب اآلب – صديق املالئكة (. ١

ظهر مالك الرب للقديس فيلوباتير وأعطاه ...... ) صليب – حربة – سيف ( . ٢

ـوم 4 ديســمبر مــن كل عــام بعيــد استشــهاد القديــس ........ ٣ يتــم االحتفــال فــى ـي

مارمينــا(. مارجرجــس -  )فيلوباتيــر - 

فضلــت القديســة مارينــا العيــش ....... بعــد وفــاة والدهــا. )مــع مربيتهــا املســيحية – . ٤

مبفردهــا – مــع الولــى الرومانــى(

ظهــر رئيــس املالئكــة ... للقديســة مارينــا وشــفاها مــن جراحهــا.) روفائيــل – ميخائيــل . ٥

– غبريــال (

ـوس – . ٦ ولــدت القديســة مارينــا فــي عهــد األمبراطــور .......... ) نيــرون – دقلدياـن

ـوس( .  داكـي

نحتفــل بعيــد استشــهاد القديســة فــي الثالــث والعشــرون مــن شــهر.........) أبيــب – . ٧

هاتــور – بؤونــة (

الســؤال الثانــى: ضــع عالمــة )P( أمــام العبــارة الصحيحــة وعالمــة )×( أمــام العبــارة غيــر 

الصحيحــة مــع تصويبهــا.

ظهر رئيس املالئكة جبرائيل للقديس فيلوباتير وأخبره مبا أعده له رب املجد . . ١

)  (

نال القديس فيلوباتير إكليل الشهادة في الرابع من ديسمبر عام 250 .)     (. ٢

خاف القديس فيلوباتير من األمبراطور وأنكر إميانه بالسيد املسيح .     )     ( . ٣

أحرز القديس فيلوباتير نصرا عظيما على جيش البربر بعد ظهور مالك الرب له .. ٤

)  (

ذهبت القديسة مارينا إلى بيت والدها وتركت بيت مربيتها بعد مدة .  )     (. ٥

قبلت القديسة مارينا الزواج من الوالى الرومانى.      )     ( . ٦





الوحدة الثانية :العالقات اإلنسانية

أهداف الوحدة
ــة هــذه الوحــدة ينبغــى  ىف نهاي

ــادرأً عــى أن:  ــذ ق أن يكــون التلمي

يصير  � القليل  باحملبة  أن  يستنتج 
كثير ويكفى.

اجلموع  � إشباع  معجزة   بني  يربط 
النظام والشعور  وبني كل من حياة 

باألخر واحلفاظ على البيئة.
املعلم  � موقف  فى  رأيه  يبدى 

ابراهيم اجلوهرى مع الشخص 
جرجس  أخاه  أهان  الذى 

اجلوهرى.
يستنتج أهم سمات الطفل نظير  �

جيد )البابا شنودة الثالث (.
يكتب أهم مقوالت البابا شنودة  �

الثالث الدالة على حبه ملصر. 
يصف شروط الوقوف أمام اهلل  �

كما وردت فى اآليات )مز5: 
 .)6 -4

عند  � يرددها  التى  اآلية  يكتب 
دخوله للكنيسة.

ما يجب على األبناء أن يقتنوه  �
 :4 )أم  باآليات  جاء  ما  وفق 

.)5-1
يعبر عن تقديره ملا يقوم به أبويه  �

معه من تعليم ورعاية .

دروس الوحدة 
الدرس األول: معجزة إشباع اجلموع.

الدرس الثانى : أعالم قبطية فى خدمة الوطن

الدرس الثالث : محفوظات )مز 5: 1- 8( و)أم 4: 5-1(
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ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

كثير  � يصير  القليل  باحملبة  أن  يستنتج 
ويكفى.

يحدد النقاط الرئيسة ألحداث املعجزة.  �
يقدر عطايا اهلل الكثيرة التى يعطيها لنا. �
اجلموع وحياة  � إشباع  بني معجزة   يربط 

النظام والترتيب.
إشباع  � معجزة   بني  العالقة  يستنتج 

اجلموع والشعور باألخر.
من  � املستفادة  الدروس  يستخلص   

ترشيد  فى  اجلموع  إشباع  معجزة  
االستهالك واحلفاظ على البيئة.

للجموع  � يسوع  الرب  محبة  على  يدلل 
رغم تعبه.

يردد آية الدرس بفهم. �

أهداف الدرس

الدرس األول : معجزة إشباع اجلموع

ــة  ــل رحل ــررت الكنيســة عم ــام ق ــد األي ــى أح ف
ألديــرة وادى النطــرون لتالميــذ الصــف اخلامــس وبعــد 
ــق  ــى طري ــا، وف ــع بركته أن زاروا األديــرة وأخــذ اجلمي
ــق شــعر  ــى منتصــف الطري ــى كنيســتهم وف العــودة إل
مينــا باجلــوع فقــام بفتــح حقيبتــه فوجدهــا فارغــة لقــد 
أكل كل الطعــام الــذى معــه فســأل صديقــه أنــدراوس 
كــن معــه شــىء لكــن  لــم  لكــن حتــى أنــدراوس 
ــم  ــا فأعطته ــا طعاًم ــدت معه ــا وج ــم مارتين صديقته

مفاهيم الدرس :

 معجزة - جموع  �
مهارات الدرس : 

التأمل - حل املشكالت- االستنتاج  �
- التمييز - اتخاذ القرار- التعاطف 

قيم وفضائل:
الشعور  � اآلخرين-  مساعدة   - احملبة 

الوجدانية  املشاركة   - باألخرين 
والعملية- العمل فى فريق.

آية الدرس

ِميُع َوَشِبُعوا« )مر 6: 42( »َفأََكَل اْلَ
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فقــال لهــم الــرب يســوع أن يحضــروا األرغفة 
اخلمســة والســمكتني وأن يجعلــوا اجلمــوع جتلــس 
علــى العشــب، وقــد بلــغ عــدد احلاضريــن 5000 

رجــاًل غيــر النســاء واألطفــال.

معلومـة إثـرائيـة

ات  ن الغــام الــذى كان معــه الخمــس خــرب

مارمرقــس  القديــس  هــو  ن  والســمكت�ي

ــار المرصيــة. ــول كاروز الدي الرس

معلومـة إثـرائيـة

وردت معجــزة إشــباع الجمــوع باالناجيــل 

 – لوقــا  مرقــس–   – )مــىت  االأربعــة 

ــا  ــوع فيه ــرب يس ــتخدم ال ــا  ( واس يوحن

ــه مــن أجــل راحــة النــاس وإشــباع  الهوت

ــوا. احتياجاتهــم الجســدية دون أن يطلب

ـرب يســوع األرغفــة والســمكتني  وأخــذ اـل
ورفــع عينيــه إلى الســماء وشــكر وبعد ذلك أعطى 
التالميــذ ليعطــوا النــاس فــأكل الــكل وشــبعوا 
وتبقــى طعــام، وهكــذا يعلمنــا الــرب يســوع مهمــا 
كانــت إمكانياتنــا ضعيفــة أو مواردنــا قليلــة فهــو 

يعمــل بالقليــل ويبــارك فيــه.

املعجزة واالحساس باآلخر: 
ــن  ــوع م ــد باجلم ــه املج ــيد املســيح ل ــعر الس ــد ش فق
رجــال ونســاء وأطفــال حيــث رفــع عينيــه ونظــر اجلمــع وســأل 
ــْأُكَل هــُؤاَلِء؟« )يــو6 :  ــاُع ُخْبــًزا ِلَي ــَن َنْبَت ــْن َأْي فيلبــس » ِم
5( ألنهــم قضــوا وقــت طويــل معــه مســتمتعني بالتعاليــم 

الروحيــة واملعجــزات، بالرغــم مــن ذلــك فالــرب يســوع شــعر 

دعنا نبحث
نجيــل المقــدس عهــد جديــد ) مــىت – مرقــس – لوقــا – يوحنــا( عــن  ابحــث �ن االإ

االإصحاحــات الــىت جــاء بهــا معجــزة إشــباع الجمــوع .

دعنا نفكــر
ن فــكان مــن  وا االأرغفــة الخمســة والســمكت�ي لمــاذا طلــب الســيد المســيح أن يحــرصن

الممكــن أن يخلــق مــا يريــد مــن طعــام بدونهمــا؟ ومــاذا يريــد أن يعلمنــا؟
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ــِه َقْبــَل  َتاُجــوَن ِإلَْي بحاجتهــم إلــى الطعــام قبــل أن يشــعروا هــم بهــا » أَلنَّ َأبَاُكــْم َيْعَلــُم َمــا حَتْ

ــَألُوُه« )مــت 6: 8( َأْن تَْس

املعجزة وقيمة النظام : 
بــارك الــرب اخلمــس خبــزات والســمكتني واشــبع اجلمــوع ومتــت املعجــزة فــى نظــام وترتيب. 
ــال الســيد املســيح  ــا فق ــق أيًض ــل كفري ــى أنفســنا كأفــراد فقــط ب ــا أن نفكــر ف فهــو ال يريدن
لتالميــذه أتكئوهــم فرقــا، وصفوفــا، مائــة مائــة، وخمســني خمســني )لــو9: 14( )مــر6: 40( .

كمــا مت توزيــع الطعــام بــكل نظــام: الــرب أعطــى التالميــذ، والتالميــذ أعطــوا للجمــوع 

)مــت14: 19(. فإلهنــا إلــه ترتيــب ونظــام وليــس إلــه تشــويش.

املعجزة وترشيد االستهالك ونظافة البيئة:
 وبعدمــا أكل اجلمــع وشــبعوا طلــب الســيد املســيح منهــم أال يتركــوا البواقــي ملقــاة علــى 
األرض وإمنــا »قــال لتالميــذه اجمعــوا الكســر الفاضلــة لكــي ال يضيــع شــيء« )يــو6: 12(، 
فمــا تبقــى جمعــوه بنظــام ومــأوا اثنتــي عشــرة قفــة، ومنهــا يتعلــم اجلمــوع ترشــيد االســتهالك 
ــى  ــن يأت ــة مل ــا نظيف ــة وتركه ــه وســالمة البيئ ــى العشــب األخضــر اجلالســني علي ــاظ عل واحلف

بعدهــم. 
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األنشطة والتدريبات
: األنشطة 

ً
أول

نشاط )1( إقرأ وعبر
 اقرأ املعجزة فى إجنيلك )متى14:13-21( و»مرقس6:30-44« و»لوقا17-9:10« 

و»يوحنا 6 :1- 15 « ثم خلصها لزمالئك ومعلمك بأسلوبك.

نشاط )2( تأمل ولون
لــون لوحــة اشــباع اجلمــوع ثــم اكتــب تعليًقــا مــن مفرداتــك لــكل 

رغفــة والســمكتني. مــن الــرب يســوع، والغــالم صاحــب اخلمــس 

ا: التدريبات:
ً
ثاني

السؤال األول : ضع عالمة)P( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)×( أمام العبارة 
غير الصحيحة مع تصويبها:

1 .)  ( انزعج الرب يسوع عندما رأى اجلموع تنتظره.   
2 . )  ( كان اجلمع كثيرا فصرفهم السيد املسيح إلى منازلهم.   
3 .) جمع التالميذ املتبقى بعدما أكلوا وشبعوا بلغ خمس قفف مملؤة.          ) 

4 .) كان الرب يسوع يعلم اجلموع عن ملكوت السموات ويشفى أمراضهم.      ) 

السؤال الثانى : دلل على ما يلى:
ارتباط معجزة إشباع اجلموع بالنظام والترتيب.. 1
ارتباط معجزة إشباع اجلموع بالشعور باألخر.. 2

ارتباط معجزة إشباع اجلموع بترشيد االستهالك واحلفاظ على البيئة.. 3

السؤال الثالث: مارأيك فيما يلى:
طلب التالميذ من الرب يسوع أن يصرف اجلموع . �
اعطاء الغالم للرب يسوع كل ما ميلك ) اخلمس أرغفة والسمكتني(  �
تقسيم التالميذ للجموع فى مجموعات. �
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عنــدي زوجــة ســجني هــي وأوالدهــا فــي حاجــة إلــى الكســوة والطعــام؟! فذهــب املعلــم إبراهيــم 
ــه لكــي  ــى بيت ــه وأوالده إل ــر بإطــالق ســراحه( وزوجت ــتصدار أم ــد اس ــل )بع وأحضــر الرج

يضــيء األنــوار ويبتهــج الــكل بالعيــد .
جتارب فى حياته :

كان لــه ابــن يدعــى يوســف وابنــة تســمى دميانــة، مــات يوســف بعــد مــا أعــد لــه والــده 
منــزاًل بــكل إمكانياتــه ليزوجــه، فكانــت جتربــة قاســية علــى الوالديــن. وظهــر القديــس األنبــا 

أنطونيــوس لــه ولزوجتــه فــي نفــس الليلــة وعزاهمــا . 
نياحته :

انتقــل املعلــم إبراهيــم فــي 25 بشــنس املوافــق 31 مايــو 1795، فحــزن عليــه أميــر البــالد 
وكان حينئــذ إبراهيــم بــك الــذي كان يقــدره جــًدا، وقــد ســار فــي جنازتــه.

معلومـة إثـرائيـة

ــه )ربمــا مــن محافظــة أخــرى(  ــاد أن يأتي ًا اعت ــل أن رجــًا فقــري ــه فقــد قي ــه بنياحت ــه حيات ــم تنت ل

يطلــب معونــة، وإذ جــاء كعادتــه فعــرف إنــه تنيــح فحــزن جــًدا، ونــام مــن شــدة الحــزن فظهــر لــه 

المعلــم إبراهيــم يقــول لــه: “ال تبــِك، أنــا لي عنــد فــان الزيــات نقــوًدأ، فأطلبهــا منــه” فاســتيقظ 

الرجــل وخجــل أن يذهــب إل المديــن. فظهــر لــه المعلــم إبراهيــم مــرة ثانيــة وثالثــة قائــًا لــه: 

ه بأمــرك”. فقــام الفقــري وذهــب إل الرجــل فأســتقبله وقــال لــه أن  “ال تقلــق، اذهــب إليــه وســأخرب

، وهــوذا مثلهــا ي
ي ذمــىت

ي أمــرك بهــا. فإليــك مــا �ن
ي بالرســالة الــىت

، وأبلغــىن المعلــم إبراهيــم تــراءى لي

.” ي
أيًضــا مــىن

ثانًيا: قصة حياة البابا شنودة الثالث 
ميالده ونشأته:

ولــد البابــا شــنودة الثالــث فــى 3 أغســطس 1923 بقريــة 
ســالم بحافظــة أســيوط وكان اســمه »نظيــر جيــد روفائيــل«، 
ــاس  ــه بســبب مــرض حمــى النف ــب والدت ــه عق ــت والدت وتوفي

وقامــت ســيدات القريــة باالعتنــاء بــه وإرضاعــه .
التحــق باحــدى مــدارس أســيوط وقضــى بهــا الســنة 
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التحضيريــة ) ريــاض األطفــال ( ثــم انتقــل عــدة مــرات نظــرا لظــروف عمــل شــقيقه األكبــر 
مــرة إلــى مدينــة دمنهــور ثــم إلــى األســكندرية ثــم إلــى أســيوط مــرة ثانيــة، وأخيــًرا انتقلــوا 

إلــى بنهــا. 

دراسته  
ــد الشــهادة  ــة، بع ــى الشــهادة االبتدائي ــا عل ــكان وحصــل منه ــة االمري التحــق بدرس
االبتدائيــة قضــى عامــان بــدون دراســة لعــدم وجــود شــهادة ميــالد لــه، ولكــن مت اســتخراج 

شــهادة ميــالد لــه.

معلومـة إثـرائيـة

ذهــب إل طبيــب لــى يحــدد عمــره ويســتخرجوا لــه شــهادة ميــاد فقــال الطفــل نظــري للطبيــب “ 

اوعــى تغلــط يادكتــور” . فســأله ومــا الخطــأ ؟ . فقــال لــه يمكــن للطفــل أن يولــد بعــد وفــاة أبيــه 

ولكــن اليمكــن أن يولــد الطفــل بعــد وفــاة أمــه.

فقــال الطبيــب: “نعــم أنــت عــى صــواب” . فقــال لــه تاريــخ وفــاة أمــى معــروف لذلــك اليمكــن أن 

اكــون ولــدت بعــد وفاتهــا والتاريــخ معــروف ومكتــوب �ن شــهادة الوفــاة فاقتنــع الطبيــب بكامــه 

وكتــب لــه التاريــخ الصحيــح الــذى ولــد فيــه “

 قــرأ كتبــا كثيــرة فــى كل فــروع العلــم وكان الكتــاب هــو الصديق 
فــى فتــرة طفولتــه ومراهقتــه وكان متفوًقــا فــى دراســته محًبــا لزمالئــه 

محافًظــا علــى نظافــة فصلــه ومدرســته، وتخــرج فــى اجلامعــة 1947م.
حب الوطن :

بعــد أن أنهــى دراســته اجلامعيــة التحــق 
العــام  نفــس  مــن  االحتيــاط  الضبــاط  بكليــة 
ــا جــًدا مــن القــادة واجلنــود لذلــك مت  وكان محبوًب
ــادة  ــام للق ــز الطع ــى جتهي ــه باالشــراف عل تكليف
واجلنــود فــى شــهر رمضــان وتظهــر وطنيــة البابــا 
شــنودة الثالــث مــن خــالل مواقفــه ومقوالتــه التــى 

معلومـة إثـرائيـة

شــهادة  عــى  شــنودة  البابــا  حصــل 

البكالوريــا )الثانويــة( والتحــق بجامعــة 

ــخ-  ــة االآداب - قســم التاري القاهــرة - كلي

وكان متفوقــا �ن دراســته محًبــا للشــعر 

كتابــة وإلقــاء.

الشركة العربية للطباعة
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ـرك رقــم )117( فــي تاريــخ البطاركــة. وبذلــك أصبــح البطرـي
ــر  ــى الدي ــب إل ــه كان يذه ــدة واملتنوعــة إال أن ــن مســؤوليات قداســته العدي بالرغــم م
ــكان أول بطريــرك ينشــئ  ــها، ف ــى انتعاش ــة أدى إل ــاة الرهبن ــا حلي ــة الباب ــبوعًيا، ومحب أس
العديــد مــن األديــرة خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة وأعــاد تعميــر عــدد كبيــر مــن األديــرة 

داخــل مصــر.
ــهرها معلــم  ُلقــب البابــا شــنودة الثالــث بعــدة ألقــاب أش

األجيــال . 
ــح قداســة البابــا شــنوده الثالــث يــوم الســبت 17 مــارس  تنيَّ
عــام 2012، عــن عمــر يناهــز 89 عاًمــا. ومتــت صــالة اجلنــاز علــى 
ـوم الثالثــاء 20 مــارس 2012، وســط حضــور  جســده الطاهــر ـي
العديــد مــن ممثلــي الكنائــس فــي العالــم ورجــال السياســة ومئــات 

اآلالف مــن الشــعب املصــرى )مســيحيون ومســلمون( ودفــن فــى ديــر القديــس العظيــم األنبــا 
شــوى بــوادى النطــرون. ب

الشركة العربية للطباعة
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األنشطة والتدريبات
: األنشطة 

ً
أول

نشاط )1( لون وعلق
قــم بتلويــن صــوة املعلــم إبراهيــم اجلوهــرى التــى أمامــك، ثــم 

اكتــب تعليــق مــن مفرداتــك كرســالة لــه .
..........................................................................

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

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

نشاط )2( لون وعبر
قــم بتلويــن صــوة البابــا شــنودة الثالــث البابــا 117 التــى 

أمامــك ، ثــم اكتــب تعليــق مــن مفرداتــك كرســالة لــه.
 ...........................................................................

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

نشاط )3( ابحث وجمع
مســتخدًما شــبكة املعلومــات الدوليــة ابحــث عــن اشــهر مقــوالت أو كتــب البابــا شــنودة 

الثالــث ودونهــا فــى كراســتك واكتــب كيــف تســتفيد منهــا. 

ا: التدريبات:
ً
ثاني

السؤال األول : أكمل العبارات التالية:
ولد املعلم إبراهيم اجلوهرى فى القرن ............... 1
كان املعلم إبراهيم يقوم ........... الكتب الدينية ويقدمها للبابا يؤانس البابا 107.. 2
عمل املعلم إبراهيم ........... لدى أحد أمراء املماليك.. 3
كان املعلم إبراهيم لديه ابن يسمى ......... وابنه تدعى .............. 4
ولد البابا شنودة الثالث فى قرية .............. بحافظة .................. 5
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كان اسم البابا شنودة الثالث قبل الرهبنة ........................... 6
ترهب الشاب نظير جيد فى دير ...... عام 1954.. 7
ـرة خــارج جمهوريــة مصــر . 8 ـرك ينشــئ العديــد مــن األدـي يعــد البابــا ....... أول بطرـي

العربيــة.
ح قداسة البابا شنوده الثالث فى السبت 17 مارس عام ......م.. 9 تنيَّ

الســؤال الثانى:ضــع عالمــة)P( أمــام العبــارة الصحيحــة وعالمــة)×( أمــام العبــارة غيــر 
الصحيحــة مــع تصويبهــا:

قام املعلم إبراهيم بسجن الرجل الذى أهان اخاه املعلم جرجس    )    (. 1
توفى والد البابا شنودة بعد والدته مباشرة.      )    (. 2
عاد املعلم إبراهيم بعد قداس عيد القيامة املجيد إلى بيته فوجد أنواره مطفأة كلها.   . 3

)  (
 تعرض املعلم ابراهيم لتجربة قاسية وهى وفاة ابنته قبل زواجها.    )    (. 4
ظهر القديس األنبا بيشوى للمعلم إبراهيم اجلوهرى وزوجته لتعزيتهما فى وفاة ابنهما.  . 5

)  (
من أشهر مقوالت إبراهيم اجلوهرى “ إن مصرليست وطنًا نعيش فيه بل وطن يعيش . 6

)  ( فينا”. 
عمل البابا شنودة الثالث سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس اخلامس.    )    (. 7
في عهد قداسة البابا شنودة الثالث لم يتم إقامة أديرة وكنائس خارج مصر. . 8

)  (
نظًرا ملشغوليات البابا شنودة الثالث لم يتمكن من الذهاب للدير مرة أخرى. . 9

)  (
ح قداسة البابا شنوده الثالث يوم السبت 17 مارس عام 2012 . 10 تنيَّ

)  (

الســؤال الثالــث : قــارن بــني إبراهيــم اجلوهــرى والبابــا شــنودة الثالــث مــن حيــث امليــالد وبعــض 
األعمــال ولقــب كل منهمــا

الشركة العربية للطباعة
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ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

يتعرف أن القلب  مصدر صراخ اإلنسان  �
إلى اهلل.

كما  � اهلل  أمام  الوقوف  شروط  يصف 
وردت فى اآليات )مز5: 4- 6( 

دخوله  � عند  يرددها  التى  اآلية  يكتب 
للكنيسة

داود  � بن  سليمان  شعور  مصدر  يفسر 
كأنه ابن وحيد ألبيه.

يعبر عن تقديره ملا يقوم به أبويه معه من  �
تعليم ورعاية 

يقتنوه  � أن  األبناء  على  يجب  ما  يحدد 
وفق ما جاء باآليات )أم 4: 5-1(.

يردد بفهم اآليات )مز 5: 1- 8( و)أم  �
)5-1 :4

أهداف الدرس

الدرس الثالث : محفوظات )مز 5: 1- 8( و)أم 4: 5-1(

أواًل:)مز 5: 1- 8(
ْل ُصَراِخي.. 1 . َتَأمَّ ِلَكِلَماِتــي َأْصــِغ َيا رَبُّ
ــي . 2 ـــَصْوِت ُدَعاِئــي َيــا َمِلِكــي َوِإلِهــي، أَلنِّ اْســَتِمْع ِل

ــي. ِإلَْيــَك ُأَصلِّ
ــُه . 3 ، ِباْلَغــَداِة تَْســَمُع َصْوِتــي. ِباْلَغــَداِة أَُوجِّ َيــا رَبُّ

َصاَلِتــي َنْحــَوَك َوَأْنَتِظــُر.
ــاِكُنَك . 4 ، اَل يَُس ــرِّ ــا يَُســرُّ ِبالشَّ ــكَ َأْنــَت لَْســَت ِإلًه أَلنَّ

يُر.  ــرِّ الشِّ
اَم َعْيَنْيــَك. َأْبغَْضــَت ُكلَّ . 5 اَل َيِقــُف امْلُْفَتِخــُروَن ُقــدَّ

ــِم. ــي اإِلْث َفاِعِل

مفاهيم الدرس :

الصالة- احلكمة -الفهم �
مهارات الدرس : 

التأمل - االستنتاج - التمييز- االبداع-  �
التواصل

قيم وفضائل:

االخالص- االلتزام �
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6 .. َماِء َواْلِغشِّ َيْكَرُهُه الرَّبُّ ُتْهِلُك امْلَُتَكلِِّمنَي ِباْلَكِذِب. َرُجُل الدِّ
ا َأَنا َفِبَكْثَرِة َرْحَمِتَك َأْدُخُل بَْيَتَك. أَْسُجُد ِفي َهْيَكِل ُقْدِسَك ِبَخْوِفَك. . 7 َأمَّ

اِمي َطِريَقَك.. 8 ْل ُقدَّ َك بَِسبَِب َأْعَداِئي. َسهِّ ، اْهِدِني ِإلَى بِرِّ َيا رَبُّ

شرح املزمور: 
آية)1(: 

ــة ليســت  ــص ويســتجيب، والصرخ ــا يســمع ويخل ــذي دائًم ــه ال يصــرخ كل إنســان لل

صرخــة مــن الشــفاه ولكنهــا مــن القلــب. 
آية )2(: 

فنحن نصلي وندعو إلى الله ونقول يا ملكي وإلهي.

آية)3(: 
ِباْلَغــَداِة تَْســَمُع َصْوِتــي أي فــي الصبــاح فــأول عمــل يعملــه املؤمــن هــو الصــالة، ونطلــب 
مــن اللــه أن نصلــى كل العمــر. ونصلــي دائمــًا كل صبــاح متوقعــني مراحــم الــرب اجلديــدة 

كل صبــاح. 

آية )6-4(: 
ــة مــن كل شــر  ــة اســتعداد وتوب ــه أن نكــون فــي حال لنحــرص قبــل أن نقــف أمــام الل

وكــذب وغــش.

آية )7(: 
هــذه اآليــة نقولهــا دائًمــا عنــد دخولنــا للكنيســة. فليــس مــن حقنــا الدخــول إلــى بيتــك 

يــا رب إال برحمتــك. 
آية )8(: 

ــاك  ــا ســالم حتــى وإن كان هن ــًا لن ــر معطي ــق الب ــا فــى طري ــه أن يقودن نطلــب مــن الل
بعــض املتاعــب.

الشركة العربية للطباعة
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ثانًيا: اآليات )أم 4: 5-1(: 
ا أَلْجِل َمْعِرَفِة اْلَفْهِم،. 1 اِْســَمُعوا َأيَُّهــا اْلَبُنــوَن َتْأِديــَب األَِب، وَاْصُغــو
ا، َفاَل َتْتُرُكوا َشِريَعِتي.. 2  أَلنِّي ُأْعِطيُكْم َتْعِليًما َصاحِلً
ي،. 3 ا َوَوِحيًدا ِعْنَد ُأمِّ  َفِإنِّي ُكنُْت اْبًنا أَلِبي، َغّضً
 َوَكاَن يُِريِني َوَيُقوُل ِلي: ِليَْضِبْط َقْلُبَك َكاَلِمي. اْحَفْظ وََصاَياَي َفَتْحَيا.. 4

ْكَمَة. اْقَتِ اْلَفْهَم. اَل َتنَْس َواَل ُتْعرِْض َعْن َكِلَماِت َفِمي.. 5  ِاْقَتِ احْلِ

شرح اآليات: 
يؤكــد ســليمان احلكيــم بــن داود احلاجــة إلــى اقتنــاء احلكمــة مــن اللــه خالل الطاعــة للوصية 

مــع الصــالة والطلبــة وقبــول مشــورة الوالديــن والقــادة الروحيــني، مقدًمــا نفســه مثــاًل لهم.

آية 1 : 2 
يقدم سليمان احلكيم نفسه كأب يطلب منا أن نصغى لنتعلم وال نترك هذه التعاليم.

آية 3 
لــم يكــن ســليمان بــن داود االبــن الوحيــد ولكــن يعنــى اعتــزاز أمــه وأبيــه بــه ورعايتهمــا لــه 

كمــا لــو كان وحيــًدا، غًضــا أي شــاًبا صغيــًرا. والشــاب الصغيــر يكــون قابــاًل للتعليــم.

آية 4
علــى الرغــم أن اللــه منــح ســليمان حكمــة عظيمــة إال أن ســليمان يشــيد بتعاليــم أبيــه وأمــه 
ويوقرهــا كمصــدر مــن مصــادر حكمتــه، ويطلــب داود مــن ســليمان كابــن لــه أال يحفــظ كالمــه 

فــى قلبــه فقــط، وإمنــا ينفــذه فــى احليــاة ومــع اآلخريــن. 
آية 5

يطلــب مــن االبــن أيًضــا أن يقــت احلكمــة، وإذا كانــت كنــوز الدنيــا ال تســاوي احلكمة فلــن 
يســتطيع أحــد شــراؤها، ولكــن ثمنهــا الصــالة بحــرارة وتنفيــذ الوصايــا وهــذا الــذي ندفعــه لنقتنــى 

احلكمــة مــن اللــه. وإن كانــت احلكمــة معلومــات نظريــة فالفهــم هــو تطبيــق لهــذه املعلومــات. 
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أهداف الوحدة
ــة هــذه الوحــدة ينبغــى  ىف نهاي

ــادرأً عــى أن:  ــذ ق أن يكــون التلمي

التكنولوجى  � التواصل  أثر  يفسر 
على املجتمع.

التكنولوجى  � التواصل  بني  يقارن 
والتواصل وجها لوجه.

يحدد مبادئ التواصل التكنولوجى. �
يقدر أهمية التواصل التكنولوجى �
يفسر ضرورة إدارة الوقت. �
املنزل  � فى  واجباته  بعض  يستنتج 

واملدرسة والبيئة.
احلقوق  � بني  العالقة  يستكشف 

والواجبات.
واملدرسة  � املنزل  فى  بواجباته  يلتزم 

واملجتمع.
األطفال  � حقوق  بني  يقارن 

وواجباتهم.
دروس الوحدة 

كنولوجى على املجتمع. الدرس األول: أثر التواصل ال

الدرس الثانى :حقوقى وواجباتى.
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ــى  ــدرس، ينبغ ــذا ال ــة ه ىف نهاي

ــى أن : ــادراً ع ــذ ق ــون التلمي أن يك

على  � التكنولوجى  التواصل  أثر  يحدد 
املجتمع.

التكنولوجى  � التواصل  يقارن بني 
والتواصل وجها لوجه.

يطبق سلوكيات التواصل التكنولوجى. �
يلتزم مببادئ التواصل التكنولوجى. �
يقدر أهمية التواصل التكنولوجى �
يفسر ضرورة ادارة الوقت. �
عدم االلتزام  � مدى خطورة  يقرر 

التواصل  مع 
التعامل  بسلوكيات 

التكنولوجى.
يبرر عدم استخدام التواصل االلكترونى  �

باستمرار.
فى  � ومعلميه  والديه  دور  عن  يعبر 

مساعدته على التواصل التكنولوجى.
يردد بفهم آية الدرس. �

أهداف الدرس

الدرس األول : أثر التواصل التكنولوجى على املجتمع

التواصل التكنولوجي واملجتمع
يعنــى إنشــاء عالقــات مــع اآلخريــن باســتخدام 
ــن  ــى التفاعــل ب ــا يــؤدى إل ــة مم الوســائل التكنولوجي

األشــخاص مــع بعضهــم البعــض.
 كذلــك ميكــن للوالديــن التواصــل مــع أطفالهــم 
ــن  ــر م ــه الكثي ــص ول ــهل وأرخ ــح االتصــال أس وأصب
ــا  ــة تفاعلن ــا طريق ــد غيــرت التكنولوجي ــائل. لق الوس

مفاهيم الدرس :

�  - سلوكيات   - التكنولوجى  التواصل 
ادارة الوقت 

مهارات الدرس : 

التفكير -  �  - الوقت  ادارة   - االستنتاج 
اتخاذ القرار.

قيم وفضائل:

القواعد  � احترام   - الذاتية  املسئولية 
والقوانني - االلتزام - احترام العادات 

والتقاليد - العفة 

آية الدرس

يَرٌة “  اَم ِشرِّ “ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت أَلنَّ اأَليَّ
)اف  5 :  16(

الشركة العربية للطباعة
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وسائل التواصل التكنولوجي:
Ô  مثــل( االجتماعــي.  التواصــل  صفحــات 

)…  Facebook – twitter

Ô مثــل  ( اإلنترنــت.  عبــر  مكاملــات مجانيــة 
)…  Skype – messenger - whatsApp

Ô )… Yahoo – Gmail رسائل البريد اإللكتروني. )مثل

التواصل التكنولوجي مقابل التواصل املباشر
ــا املعاصــرة، ولكــن يجــب  علــى الرغــم مــن أهميــة التواصــل التكنولوجــي فــي حياتن
أال نهمــل التفاعــل والتواصــل االجتماعــي املباشــر مــع بعضنــا بعضــًا بــن أعضــاء األســرة 
ــن التواصــل  ــد. فالنوعــن م ــدارس األح ــق الكنيســة وم ــاء وأعضــاء فري ــة واألصدق والعائل

مهــم ســواء التواصــل املباشــر احلــى والتواصــل التكنولوجــى.

سلوكيات التعامل االيجابي في التواصل التكنولوجي
أ - سلوكيات مرتبطة باألسرة 

وضع جهاز الكمبيوتر املتصل باإلنترنت في مكان عام من املنزل مثال: غرفة اجللوس . 1

دعنا نتذكر

هــل تتواصــل تكنولوجيــا مــع 

ــك ؟ ــاركة عائلت ــك بمش اصدقائ

معلومـة إثـرائيـة

ــن  ــدة م ــات الواف ــف المعلوم ــك مختل ن يدي ــ�ي ــا عالمــك ومــداركك ووضعــت ب ت التكنولوجي وســعَّ

ي الوقــت نفســه تريــد لــك ارستــك الســامة مــن خطرهــا والتعلــم والبحــث
أنحــاء العالــم كافــة، و�ن

ــد مــن عــدم  ــات االرسة، لهــذا ال ب ك وال يخــل بمعتقــدات وأخاقي ــا ال يــرن ــك بم ــد ل عــن المفي

دخــول المواقــع غــري الائقــة ومواقــع الدردشــة المشــبوهة، فهنــاك برامــج آمنــة  تحمــى مــن ذلــك.

دعنا نبحث

Ù  ء ي
هــل تعتقــد أن كل �ش

ــت؟ ن نرت ي االإ
ــح �ن صحي

شــبكات  اســتخدام  وزاد  اآلخريــن  مــع  والتواصــل 
التكنولوجــى. التواصــل 
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معلومـة إثـرائيـة

تكنولوجيــا  اســتخدام  عنــد 

التواصــل �ن الســن الصغــري تــؤدى 

إىل صعوبــة التحــدث )النطــق(. 

متابعــة األســرة للمواقــع والصفحــات االلكترونية . 2
التى تســتخدمها.

ب - سلوكيات مرتبطة بذاتك  
االمتنــاع عــن اســتخدام الهواتــف احملمولــة فــي . 1

ــة واألماكــن  ــا واملؤمتــرات الديني الكنيســة وقاعاته
الســياحية كاملتاحــف.

عدم الرد على الرسائل النصية أثناء تناول الطعام.. 2
جتنب التحدث أو ارسال أو كتابة أي رسالة الكترونية عندما تكون حزيًنا أو غضباًنا. . 3
ــى شــبكة املعلومــات الدوليــة وخاصــة . 4 ــكل مــا جتــده مــن معلومــات عل ــة ب عــدم الثق

ــر الرســمية. ــع غي املواق
إعــداد جــدول مهامــك )أعمالــك( اليوميــة واألســبوعية للحفــاظ علــى وقتــك، فهــو . 5

وزنــة مــن اللــه لــك يجــب حســن اســتغاللها.

معلومـة إثـرائيـة

. org, edu, gov استخدم المواقع االآمنة الموثوق فيها وخصوصا ما يشتمل عىل االمتداد 

دعنا نبحث
Ù كيف تصمم جدول أعمال لقراءة الكتاب المقدس؟

Ù كيف تستفيد مما قرأت �ن حياتك؟

Ù كيف تصمم جدول أعمال للمذاكرة اليومية؟

جـ - سلوكيات مرتبطة بالتواصل مع اآلخر  
ــى . 1 ــن مــن أجــل الــرد عل ــع األخري ــث م عــدم مقاطعــة احلدي

ــة. ــائلك النصي رس

الشركة العربية للطباعة
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األنشطة والتدريبات
: األنشطة 

ً
أول

نشاط )1( قارن وصمم
ــر  ــليمة وغي ــلوكيات الس ــة للس ــة ملون ــى لوح ــدول ف ــل ج ــى عم ــك ف ــع زمالئ ــترك م اش

الســليمة فــى اســتخدام التواصــل االلكترونــى باســتخدام الصــور.

نشاط )2( تأمل وارسم
تعــاون مــع زمالئــك فــى اضافــة االخالقيــات الســليمة فــى التعامــل مــع التواصــل 

التكنولوجــى إلــى رســم تخطيطــى مــن اختيــار املجموعــة باســتخدام الكمبيوتــر.

نشاط)3( عبر وقرر
صــف شــعورك عندمــا جتــد احــد زمالئــك يســتخدم وســائل التواصــل التكنولوجــى بشــكل 

غيــر صحيــح، مــا النصيحــة التــى تقدمهــا لــه؟

نشاط )4( تأمل ولون
أمامــك صــورة كمبيوتــر لونهــا واكتــب أســفلها عبــارة 

واحــدة تعبــر فيهــا عــن ســلوك جيــد فــى اســتخدامه. 

نشاط )5( فكر وصمم
اشــترك مــع زمالئــك فــى عمــل جــدول أعمــال الدارة الوقــت ملــدة اســبوع باســتخدام 

االلكترونــى. التواصــل 

ا: التدريبات:
ً
ثاني

السؤال األول: اكمل العبارات التالية:
يعد من االثار االيجابية للتكنولوجيا فى التواصل استخدام كل من........  و........ 1
من سلوكيات التعامل مع تكنولوجيا التواصل................ 2
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من مبادئ استخدام التواصل التكنولوجى بينك وبن نفسك. ................ 3
ميثل الوقت .................... لنا من الله يجب حسن استغاللها.. 4

السؤال الثانى: مب تفسر... ؟
التزام السلوكيات االيجابية للتواصل التكنولوجى.. 1
تقليل الوقت املخصص للتواصل التكنولوجى .. 2
التواصل التكنولوجى مفيد وضار.. 3
اهمية ادارة الوقت.. 4

الســؤال الثالــث : ضــع عالمــة )P( أمــام العبــارة الصحيحــة وعالمــة )×( أمــام العبــارة 
غيــر الصحيحــة مــع تصويبهــا:

1 .)  ( التقيد باملبادئ يجنب من املواقف احملرجة فى التواصل التكنولوجى. 
2 .)      ( التحدث بصوت عاٍل في الهاتف مبكان عام.  
3 .)      ( االنشغال باستخدام جهاز املوبايل عند وجودنا مع أشخاص آخرين.  
4 .)      ( أجهزة التواصل التكنولوجى تقدم خدمات مفيدة لنا.  
كثرة التواصل التكنولوجى ال مينعنا من التواصل والتفاُعل املباشر مع اآلخرين.)  (. 5
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هــذا املجتمــع قــد يكــون صغيــرًا ؛ مثــل الفصــل الدراســي أو املدرســة ، أو قــد يكــون كبيــًرا؛ 
مثــل املدينــة أو احملافظــة أو الدولــة، فأنــت عضــو بالكنيســة وبالعائلــة وبفريقــك الرياضــي 
وباملدرســة أو احلــي أو املدينــة .وعليــك عزيــزى التلميــذ  / عزيزتــى التلميــذة احلفــاظ علــى 
هــذا املجتمــع بتحملــك املســئولية وآداء واجباتــك ... » مُْســَتَعّدًا ِلــُكلِّ َعَمــل َصاِلــح« )2تــي  

 )21  : 2
ما املقصود باحلقوق؟

ــن يعيــش،    احلقــوق هــى كل مــا يســتحقه اإلنســان بغــض النظــر عــن مــن هــو أو أي
» َفَأْعُطوا اجْلَِميَع ُحُقوَقُهُم...« )رومية  13 :  7(

بعض احلقوق:
أواًل: حقوق الطفل :

كل طفل من حقه:

Ô .العيش فى أمن وأمان 
Ô .مسكن الئق يعيش فيه
Ô .مأكل وملبس مناسب
Ô .تعليم متميز
Ô .خدمات صحية
Ô  ــن ــر ع ــد أن يكــون بغــض النظ ــا يري ــى أن يكــون م املســاواة )ُيعطــى الفرصــة ف

املســتوى االقتصــادى أو االجتماعــى أو الديــن أو اللــون(. 
Ô .بيئة نظيفة فى املنزل واملدرسة وأى مكان يتواجد فيه
Ô .حرية التعبير عن اآلراء
Ô .حرية العقيدة والعبادة

ــِة اْخِدُمــوا بَْعُضُكــْم بَْعضــًا« بَّ َ ــِة َأيَُّهــا اإِلْخــَوُة. ... ِباحمْلَ يَّ َــا ُدِعيُتــْم ِلْلُحرِّ  َفِإنَُّكــْم ِإنَّ
)غل 5 :13(





بية الدينية المسيحية ال�ت

49الفصل الدراىس الثاىن

ــُيوِخ، َوُكونـُـوا َجِميعــًا َخاِضِعــَن بَْعُضُكــْم ِلَبعـْـٍض،  “ َكَذِلــَك َأيَُّهــا اأَلْحــَداُث اْخَضُعــوا ِللشُّ
ــا امْلَُتَواِضُعــوَن َفُيْعِطيِهــْم ِنْعَمــًة«  َوتََســْربَلُوا ِبالتََّواُضــِع، أَلنَّ اللــَه ُيَقــاِوُم امْلُْســَتْكِبِريَن، َوَأمَّ

)1بط  5 :  5(

د - واجبات الطفل نحو البيئة :

Ô .ترشيد استهالك املاء والكهرباء
Ô .اعادة استخدام املواد فى صناعة شئ مفيد

هـ - واجباتك نحو نفسك:

احلفاظ على الصحة من خالل:

Ô .تتغذى بطريقة جيدة
Ô .تنام فترة كافية
Ô .تعتنى بنظافتك الشخصية
Ô .االستمرار فى تأدية التمرينات الرياضية

“ َفِإنَُّه لَْم ُيْبِغْض َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ بَْل َيُقوُتُه َويَُربِّيِه... “ )اف  5 :  29(

ماذا يحدث عندما يرفض الناس القيام بتأدية واجباتهم؟

Ô .يشعروا بعدم الرضا
Ô .يصبحوا أقل سعادة
Ô .يتعرضوا للعقاب
Ô . يجدوا صعوبة فى التعلم
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