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مقدمة
أبناءنا وبناتنا األعزاء، تالميذ الصف األول االبتدائي،

نقـدم لكـم كتـاب التلميذ ملـادة »التربيـة الدينّية املسـيحّية« الذي يشـتمل على الكثير مـن املوضوعـات التي يتجلى 
فيهـا موطن اهتمامكم وتسـاؤالتكم.

وقـد متّ تأليـف هذا الكتاب، متاشـياً مع سياسـة وزارة التربية - املركز الوطني لتطوير املناهـج التربوية في تطوير العملّية 
التعليمّيـة بصفـة عامة، واملناهج بصفـة خاصة، ومنها مناهج مرحلة التعليم األساسـي، وحتقيقاً لرسـالة الوزارة في 

بناء املناهـج وتطويرها في ضوء االجتاهـات التربوية املعاصرة.
ويسعى هذا الكتاب إلى حتقيق األهداف العامة اآلتية:

- إكسـاب معـارف متنوعـة تغطـي جوانـب روحية، تشـبع حاجـات تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة وخصائصهـم العمرية، 
وتتضمـن هـذه املعـارف بعـض املفاهيـم الدينيـة واألسـس الصحيحـة، مع تضمـن بعض القضايـا املعاصرة بشـكٍل 

. صحيح
- إكسـاب بعـض القيـم والفضائل املسـيحّية التـي نحتاج إلـى تأصيلها في أبنائنا منـذ الصغر وتنميتهـا، والتي منها 

احملبة والشـكر وااللتـزام والصداقة.
- إكسـاب بعـض املهـارات احلياتيـة، كالتواصـل مـع اآلخريـن والتعبيـر عن الـذات، إضافـًة إلى تنميـة مهـارات التفكير 

بأنواعـه وحتقيـق التنمية املسـتدامة.
- إكساب اجتاهات ايجابية كتقدير األسرة وحبها، وقبول اآلخر واالنتماء للوطن.

فهـذا الكتـاب يُواكـب متطلبـات العصـر وحتدياتـه، ويركـز علـى التعّلـم النشـط. اشـتمل كل درس مـن دروس الكتاب 
علـى مجموعـة من األهـداف املعرفيـة واملهارية والوجدانيـة، وأيضاً يتضمن بعـض املفاهيم والقيـم والفضائل الروحية 

واإلنسـانية، التـي تسـاعد في إعـداد التلميذ للتعامـل والتكيف مـع اجملتمع.
كمـا يشـمل كتاب األنشـطة هذا، العديـد من األنشـطة التعليمّية والتقوميّيـة املتنوعـة، إضافًة إلى بعـض التدريبات 

التـي تنمـي مهارات التفكيـر وتراعي الفـروق الفردية بـن التالميذ.

وجـاء هـذا الكتاب فـي أربع وحداٍت درسـية، الوحدتان األولـى والثانية متثالن محتوى الفصـل الدراسـي األول، أما الوحدتان 
الثالثـة والرابعـة متثـالن محتـوى الفصل الدراسـي الثانـي. وتنتهي كل وحدة درسـية بتدريبـات تقوميّية شـاملة لدروس 
الوحـدة كافـة، جاءت هـذه التدريبات متدرجة ومتنوعـة راعينا فيها اسـتخدام مهارات التفكير والتطبيـق العملي ملا متّ 
تعّلمـه فـي دروس الوحدة، معتمدين بشـكٍل أساسـي على األسـئلة املوضوعية علـى أن تتم اإلجابة عن هـذه التدريبات 
فـي الصـف بالتعـاون مع املعلم وإشـرافه. حتتوي كل وحدة درسـية على مشـروع عمل يتـم تنفيذه بالتعـاون بن معّلم 
الصـف والتلميـذ بهدف تكويـن قاعدة معرفية أوسـع عند التلميذ واكسـابه مهارات شـخصية واجتماعيـة وحياتية؛ 
بحيـث يتـم تطبيـق هـذه املشـاريع داخل الصـف وخارجه بطـرق فرديـة وجماعيـة، كل ذلك في سـبيل حتقيـق التعّلم 
باملمارسـة واكتشـاف قـدرات التالميذ وميولهم ومسـاعدتهم على تنميتها. وراجن مـن أولياء األمـور أن يكونوا عوناً لنا 
مـن خـالل متابعتهـم املسـتمرة لسـلوك أبنائهـم، وأن يكونوا قـدوةً لهم من خـالل أقوالهـم وأفعالهم فـي جعل هذه 
املعرفـة خبرة حياتّية معيشـة لتطبيق كل مـا يتعّلق بالتربية الدينّيـة والقيم األخالقية، فتصبح تلك املعرفة سـلوكاً 

عملياً فـي حياتهم.

متمنني للجميع التفوق والنجاح الدائم واملستمر
»والنمو الروحي املطلوب«

املؤلفون
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الكلمات املفتاحية ومعانيها
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الوحدة األولى

اهلل يحبنا

يقوُل يَُسوُع: »دَُعوا األَوالَدَ يَأتُوَن ِإَليَّ وال مَتَنُعوُهْم ألَنَّ ملِثِْل 
َماوَاِت«. هؤاُلَِء َمَلكُوَت السَّ

                                                               )متى 19: 13(



8

اهلل أحبني فخلق لي عاملاً جميالً.
فيه كل ما أحتاج إليه ...

1
اهلل يحبنا

اهلل يخلق الكون

املاء والهواء، النور والظالم كما خلق لنا النباتات واحليوانات،
الطيور واألسماك، الشمس والقمر والنجوم. 
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خلقَ اهلل

أتساءل ما الذي خلقه اهلل في هذا الكون؟

اليوم األول: النور والظالم

اليوم الثالث: اليابسة والنبات

اليوم اخلامس: الطيور واألسماك 

اليوم الثاني: السماء و املياه

اليوم الرابع: الشمس والقمر والنجوم

اليوم السادس: احليوانات التي متشي على األرض واإلنسان
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1 - من الذي خلق الكون؟ 
2 - هل خلق اهلل كل اخمللوقات في يوم واحد؟ 

3 - في كم يوم خلق اهلل الكون؟ 
4 - اذكر بعض اخمللوقات التي خلقها اهلل؟

أُلوّنُ الرسوم التي حتكي قصة اخللق: 

أُعّبرُ شفوياً
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أُرتبُ اخمللوقات اآلتية حسب ترتيبها في أيام اخللق؛
بكتابة العدد الصحيح في           :

نشاط
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2
اهلل يحبنا

اهلل يعتني بنا 

خلق اهلل السماوات واألرض وكل ما عليها؛
ألنه يحبنا ويعتني بنا.

هل تعلم: أن اهلل يعتني بنا، فخلقَ لنا كلَّ ما نحتاُج إليه لنعيش 
في عالم جميل.

وعلينا أن نهتم ونعتني بهذا العالم.
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خلق اهلل لنا النباتات واحليوانات لكي نأكل 
ونتغذى ونستفيد منها. علينا االعتناء بها

ماذا نستفيد من كل مخلوق من اخمللوقات اآلتية؟

أُعّبرُ شفوياً
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زوادتي الروحية

»نشكر اهلل على الدنيا«
نشكر اهلل على الدنيا الكبيرة
اهلل خالق فيها أشياء كثيرة

.....
أرض وبحر وسماء وجو

شتاء وصحو وليل وضوء
.....

في البحر موجة عالية، وموجة مثلها صغيرة كثير
وقمر يضئ بالليل، وشمس تستيقظ مبكرة كثير

.....
غابة أشجار وأزهار، سمك طيور وثلج ونار

نشكر اهلل على الدنيا الكبيرة

أضع إشارة          أو          أمام العبارات اآلتية:

1- اهلل يحبني ويعتني بي.

2- ال أهتم باألشجار في حديقتي وال أسقيها.

3- أهتم مبخلوقات اهلل وأعتني بها.

4-  أترك صنبور املاء مفتوحاً بعد انتهائي من غسل يدي.

ً لنرمن معا

ما أَعظمَ أعمالكَ يا ربُّ كلها بحكمٍة صنعت
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أُصنفُ اخمللوقات اآلتية           وأضعُ احلرف األول من صنفها في املربع:     
     نبات:     ن         حيوانات:     ح         إنسان:      إ    
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3
اهلل يحبنا

اهلل يخلق اإلنسان

خلق اهلل السماوات واألرض وكل ما عليها بكلمته. 
أما االنسان فقد أحبه وميزه عن سائر اخمللوقات؛ 

جبله من التراب وأعطاه احلياة. 
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خلقني اهلل على صورته ومثاله

اهلل أحب اإلنسان وميزه 
بالعقل.

زوادتي الروحية
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عّلمني احملبة حتى أكبر يا ربي

أخبئك في قلبي يا منور دربي

أخبئك في قلبي يا منور دربي

عّلمني احملبة حتى أكبر يا ربي

»عّلمني احملبة يا ربّي«

1- أشكر اهلل بعد كل عمل أقوم به. 

2- أحبني اهلل فخلقني على صورته ومثاله.

 3- خلق اهلل اإلنسان آخر اخمللوقات ألنه ال يحبه.

4- استطاع اإلنسان بعقله أن يصنع أشياء كثيرة لفائدته.

نعم      ال

نعم      ال

نعم      ال

نعم      ال

أَرسمُ دائرة حول نعم أو ال أمام العبارات اآلتية: 

لنرمن معاً
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أُلوّنُ بـ              اخمللوقات التي خلقها اهلل و بـ              األشياء التي صنعها اإلنسان:
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يكّلمنا اهلل في
الكتاب املقدس

4
اهلل يحبنا

اهلل يكلمنا

الكتاب املقدس هو كالم اهلل.
لذا عليَّ أن أحفظه في قلبي، وأطبقه في حياتي.
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ً أُعّبرُ شفويا

1- ماذا يوجد ضمن الكتاب املقدس؟

2- كيف يتكلم اهلل معنا؟

3- كيف تتعامل مع الكتاب املقدس؟

أَختارُ الكتاب املقدس من بني هذه الكتب بـرسم :

زوادتي الروحية

يا رب حفظتُ كالمك في قلبي
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أَضعُ إشارة          أو          أمام العبارات اآلتية:

أَصلُ بالكتاب املقدس كل عبارة تتحدث عنه: 

1- الكتاب املقدس هو مجموعة قصص. 

2 – كلمني اهلل في الكتاب املقدس.  

3- احفظ كالم اهلل وأعمل به.

4-  ال أعتني بالكتاب املقدس. 

هو كالم اهلل 

هو قصص األطفال 

هو تاريخ سورية 

هو حياة يسوع وتعاليمه  
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أُلوّنُ العمل الذي يدل على أنني أُحبُ اهلل و أطبق تعاليمه في حياتي:
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يا رب حفظتُ كالمك في قلبي

                     أُلوّنُ الكواكب بـ           اجلبال بـ           النبات بـ           األسـماك بـ           

                     العـصافـيـر بـ           احليوانات بـ           املياه والسماء بـ           

النشاط التقوميي
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من أنا؟

يتحدث معك اهلل من خاللي، فمن أنا؟

لوني أصفر وأنا مصدر الضوء واحلرارة، أظهر في السماء. فمن أنا؟

خلقني اهلل وميزني عن باقي اخمللوقات، فمن أنا؟

1 - مـــن الـــذي خلـــق الكـــون ؟

ـــوم ُخلـــق الكـــون ؟ 2- فـــي كـــم ي

3- مبـــاذا ميـــز اهلل االنســـان ؟       

4- كيـــف أظهـــر اهلل محبتـــه لنا ؟

اهلل

أربعة أيام

باألسنان      

خلق لنا عاملاً جميالً

اإلنسان

ستة أيام

بالعقل

حرمنا من حاجاتنا

أُضعُ         أمام اإلجابة الصحيحة للسؤال:
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أُرسمُ مخلوقاً من مخلوقات اهلل، وأَذكرُ ترتيب اليوم الذي خلق فيه.

أُلّونُ باللون نفسه مربع اخمللوقني اللذين  خلقهما اهلل في اليوم نفسه:
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أَصلُ كل مخلوق مبا يقدم من فائدة لإلنسان:
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»صنع لوحة تعبر عن اخللق«

الوسائل واألدوات:

1- طبق كرتون كبير ملون
2- ورق  ملون

3- قلم رصاص + ممحاة
4- مقص آمن

5- الصق

1- يختار كل طفل مخلوقاً من مخلوقات اهلل. 

2- يختار الورقة امللونة مبساعدة املعلم حسب اخمللوق الذي اختاره.

3- يقوم برسم اخمللوق الذي اختاره. 

4- يقص مبساعدة املعلم الرسمة التي رسمها.

5- يلصق الشكل في مكانه املناسب على اللوحة.

نعمل ونتعلم:

نعمل ونتعلم

يتمُّ التنفيذ بإشراف املعّلم أو املعّلمة
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الوحدة الثانية

يسوع يحب األطفال

َّةُ«  الَُم، وَبِالنَّاِس املَسر »اجمْلَُد هلِل فِي األََعالِي، وََعَلى األَرِض السَّ
)لوقا 2: 14(
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5
يسوع يحب األطفال

البشارة

أرسل اهلل املالك جبرائيل ليبشر السيدة 
مرمي العذراء بأنها ستلد الطفل يسوع

نكرّم ونقّدس السيدة مرمي العذراء ألنها والدة 
يسوع املسيح
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اسم يسوع يعني:
اخمللص

أَمألُ اجلدول اآلتي وأُلصقُ صورتي الشخصية في املربع:

أُرتبُ الكلمات اآلتية ألَحصلَ على العبارة التي قالها املالك ملرمي العذراء:

عليِك       السالمُ          مر مي           يا

زوادتي الروحية

هوية القديسـة
العــذراء مريـم 

هــويــتـي
الشخصية

االســــــم:االســــــم:

اســـم األب:اســـم األب:

األم: األم:اســـم  اســـم 

مكان الوالدة:مكان الوالدة:
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أَختارُ اإلجابة الصحيحة بوضع              حتتها :

أَكتبُ حرف ج أمام ما قاله املالك للسيدة مرمي العذراء.
وحرف م أمام ما أجابت به السيدة مرمي العذراء املالك.

1- من هو املالك الذي بشر السيدة مرمي العذراء بوالدة يسوع؟

2- ملاذا اختار اهلل السيدة مرمي العذراء لتكون أماً ليسوع؟

3- مباذا بشر املالك السيدة مرمي العذراء؟

ال تخافي يا مرمَي 
   

أنا خادمة للرب 
 

السالم عليك يا مرمي                                 
 

ستلدين ابناً تسمينه يسوع

املالك ميخائيل

ألنها متواضعة ومطيعة

بوالدة يوحنا املعمدان

املالك جبرائيل

ألنها مغرورة

بوالدة يسوع املسيح
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أُلونُ صورة بشارة السيدة مرمي العذراء ثم أُجيبُ عن السؤالني اآلتيني بـ 

 1- من الذي أرسل املالك إلى السيدة مرمي العذراء؟ 

                   اهلل                                        يواكيم

2- والدة من تكون السيدة مرمي العذراء؟ 

           يوحنا املعمدان                    السيد يسوع املسيح
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ولد يسوع في مغارة بيت حلم. 
وضعته أمه في مذود.

6
يسوع يحب األطفال

ميالد يسوع

من هؤالء الّذين في املغارة ؟
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رنا املالك مبيالد يسوع قائالً: افرحوا نحن الرعاة بَشَّ
 فقد ولد لكم اليوم مخلص، ونحن أول من عرف مبيالده.

نحن املالئكة املسبحن واملرمنن هلل »اجملد هلل في 
العلى وعلى األرض السالم وفي الناس املسرة« 

نحن اجملوس استدلينا على يسوع املولود من النجم الذي 
ظهر في السماء، وقدمنا له الهدايا ذهباً ولباناً ومراً.
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أنشودة املالئكة مبيالد يسوع

»اجملدُ هلل في العلى وعلى
 األرض السالم وفي الناس املسرة« 

»أنشودة ميالد يسوع«

هّللوا هّللوا للطفل هّللوا
ولَد اليوَم يسوعنا احللو

.....
ولَد فوَق ظالِم األرض

فهّللوا هّللوا للرِب هّللوا
.....

بعَد ما سادَ ظالٌم طويل 
جاَء إلينا عمانوئيل*

.....
ولَد اليوَم، اهلل معنا، فهّللوا هّللوا للحبِ هّللوا

.....
وافرحوا يا كلَّ األطفال

زيدوا جماَل الكوِن جمال

زوادتي الروحية

لنرمن معاً

* عمانوئيل : اهلل معنا
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نشاط

أُجيبُ عن احلوار امليالدي اآلتي بالتلوين:

1- أين ولد  يسوع املسيح؟

2- أين وضعت السيدة مرمي العذراء يسوع؟

3- من هم أول من تلقوا البشارة بوالدة يسوع؟

4- من الذي دلَّ اجملوس إلى مكان والدة يسوع؟ 

5- كيف حتتفل مبيالد يسوع املسيح؟

1- قدم اجملوس ليسوع طعاماً وكتباً وماًء.

2- هتف الرعاة مسبحن ليسوع اجملد هلل في العلى.

3- ولد يسوع في مغارة بيت حلم.

4- في العيد أُساعُد الفقراء واحملتاجن.

أَضعُ إشارة          أو          :
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7
يسوع يحب األطفال

يسوع صديقي

أتساءل كيف أكون صديقاً ليسوع؟

يسوع املسيح صديقي 
الذي يرافقني دائماً
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زوادتي الروحية

1 - ماذا ترى في الصورة؟

2 - كيف أكون صديقاً ليسوع؟

1 - ماذا حتب أن تقول لصديقك يسوع لتعبر له عن حبك؟

2- ما الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها لتكون صديقاً محباً ليسوع؟

ً أُعّبرُ شفويا

أُعّبرُ شفوياً
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أُلوّنُ العمل الذي يدلُ على أنني صديقٌ مخلصٌ ليسوع:

أَرسمُ نفسي وأنا أقومُ بعمٍل يدل على أني صديق ليسوع: 
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أَختارُ املوقف الذي من خالله أُصبحُ صديقاً وأخاً ليسوع بوضع         :
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8
يسوع يحب األطفال

يسوع يرافقني

يسوع يرافقني في كل زمان ومكان
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صديقي الذي يرافقني 
دائماً هو يسوع املسيح

زوادتي الروحية

الربُّ يرافقني في جميع أيام حياتي
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يسوع معي في ...

نشاط

أَكتبُ الكلمات اآلتية في مكانها الصحيح : 

كنيستي - مدرستي - طريقي - لعبي - بيتي - مرضي 
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أَرسمُ نفسي برفقة يسوع:

1- يسوع يفرح بي عندما أبتعد عن رفاقي. 

2- يسوع يرافقني في فرحي وال يتركني في حزني. 

3- أكون مع يسوع عندما أخالف كالم والديَّ.

4- يسوع معي في كل زمان ومكان.  

أَضعُ إشارة          أو          أمام العبارات اآلتية:
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يا رب حفظت كالمك في قلبي

أُزينُ شجرة امليالد وألونها:

النشاط التقوميي
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من أنا؟

بشرني املالك بوالدة اخمللص، فمن أنا؟
كنُت مع السيدة العذراء عند الوالدة، وعاشَ يسوع في بيتي. فمن أنا؟

محب           متكبر            مساعد           متسامح         

مجتهد         مهذب            مطيع                سارق 

كاذب            متعاون            مصلي             كسول   

أَكتبُ تاريخ عيد ميالدي، وتاريخ عيد ميالد يسوع: 

عيد ميالد يسوع في ...................................................................
عيد مــيــالدي فـي ...................................................................

أَرسمُ دائرة حول الصفات التي يتحلى بها صديق يسوع:



48

يسوع يحب األطفال

أَصلُ بيسوع كل العبارات التي يكون فيها برفقتي عندما :

أَكتبُ أحداث ميالد يسوع بوضع الرقم بشكل متسلسل في مربع الصورة:

أُســاعُد أمي             

أتعلَُّم دروســي           

أُهمُل وظائفي         

أَلعــُب مع رفاقي      

أَتشــاجرُ مع رفيقي  

أَســتيقُظ باكراً        



49

أُميزُ بني كيفية استعدادي لعيد ميالدي وكيفية استعدادي لعيد ميالد يسوع : برسم                 حول 

األشياء التي تشير لعيد ميالد يسوع وبرسم                  حول األشياء التي تشير لعيد ميالدي.

نشاط

أُلوّنُ صورة يسوع واألطفال: 
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مشروع عمل

»تزيني الصف مبناسبة عيد ميالد يسوع املسيح«

الوسائل واألدوات:

نعمل ونتعلم:

1- طبق كرتون كبير ملون
2- ورق  ملون

3- قلم رصاص + ممحاة
4- مقص آمن 

5- الصق
6- شريط ملون

1- يختار كل طفل رمزاً من رموز امليالد مثل:
 

2- يختار الورقة امللونة.

3- يقوم برسم الرمز الذي اختاره. 

4- يقص مبساعدة املعلم الرسمة التي رسمها.

5- يضع الشريط على الرسمة ويثبتها بالالصق.

6- يختار مكاناً في صفه ويزينه بعمله

نعمل ونتعلم

يتمُّ الّتنفيذُ بإشراف املعلِّم أو املعلِّمة
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عاملي اجلميل

الوحدة الثالثة

يقوُلَ يَُسوُع: »أَِحبُّوا بَْعُضكُْم بَْعضاً، كََما أَحَببُْتكُم أنَا«. 
)يوحنا 13: 34(
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9
عاملي اجلميل

بيتي

اهلل يحبني 
خلقني في أسرة  أعيش 

معها في  بيت جميل
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أحب أمي وأبي وأحترمهما 
أحب إخوتي وأساعدهم وألعب معهم

أشكرك يا اهلل ألنك منحتني أسرة حتبني وترعاني

تتألف أسرتي 
من...

أبي وأمي 
وإخوتي
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زوادتي الروحية

1- من الذي خلق اإلنسان؟

2- مع من  يعيش اإلنسان حياتَُه؟

3- عدد أفراد أسرتك.

أُلوّنُ الصورة التي تعبر عن محبتي واحترامي ألمي:

أُعّبرُ شفوياً

أعطاني اهلل هذه الوصية
» أكرم أباك وأمك «
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أُلوّنُ الصفات التي أَتعّلمها في بيتي:

أَختارُ العمل الذي أستطيعُ به مساعدة أفراد أسرتي، بوضع إشارة           في          :

الكذب

االحترام

احملبة

العطف

التعاون

اإلهمال
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10
عاملي اجلميل

صديقي

عّلمني يسوع أن أحب اآلخرين بقوله:
  »أحبوا بعضكم بعضاً، كما أنا أحببتكم«
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»نحُن أطفال يسوع«

نحُن أطفال يسوع     الرُب دوماً معنا
فهو يسكن في الضلوع     نسمعه ويسمعنا

.....
قلبنا دوماً نقي     عطرنا دوماً ذكي

وللرِب نتقي     وهو يشفع فينا
.....

نحُن نحُب السالْم     وال نحُب اخلصاْم
دائماً إلى األمام     والرُب يشجعنا

.....

زوادتي الروحية

هل تعلم ؟
أَني أُحبُّ اآلخريَن، ألنَّ اهلل أحّبني

ً لنرمن معا
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نشاط

أَختارُ العمل الذي أُعّبرُ من خالله عن محبتي لآلخر. بوضع إشارة            لهذا العمل:             
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أُلونُ العمل الذي أُعّبرُ من خالله عن محبتي لآلخر:

حضرَ سمير إلى املدرسة، ولْم يكن معُه ما يأكلُه في فترة اإلستراحة.

ماذا ميكن أن تقوَل لتعبِّرَ عن حّبَك له؟

أُعبِّرُ شفويّاً:



60

11
عاملي اجلميل

كنيستي

كنيستي: هي بيت اهلل. فيها ألتقي مع 
املؤمنن بيسوع. وأشترك في القداس 

اإللهي واألعياد املباركة.
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كنيستي

زوادتي الروحية

هي بيت اهلل
فيها ألتقي بجميع املؤمنن بيسوع

أسمع كالم اهلل

أُشارُك في القّداس اإللهّي

أُرّنُ وأُسّبُح الرّب

أَجلُس بهدوء وخشوع أثناَء الصالة
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زوادتي الروحية

1-  إلى أي مكان تذهب مع عائلتك لتصلي؟ 
2-  سمَّ الكنيسة التي تصلي فيها؟   

3- أذكر ما تشاهده في الكنيسة؟                                                     
4- كيف يكون سلوكك في الكنيسة؟

ً أُعّبرُ شفويا

أُلونُ األدوات التي أراها داخل الكنيسة:

أدخل إلى بيتك. وأسجد في هيكل قدسك يا اهلل
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أَضعُ دائرة حول العبارات التي تشير إلى ما أَقومُ به في الكنيسة:

أرن هلل                  ألعب بالكرة                  أشترك في القداس االلهي  

أضيء الشموع         أسمع كالم اهلل     أشتري احتياجاتي

أحتدث مع رفيقي أثناء الصالة                              أجلُس بهدوء

أَرسمُ نفسي وأنا ذاهب إلى الكنيسة:



64

12
عاملي اجلميل

بيئتي

أحبني اهلل فخلقني في بيئة جميلة
عليَّ أن أُحافظ عليها.
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أتساءل ...
ما هي البيئة ؟

بيئتي هي: عائلتي - جيراني و أصدقائي - احلي الذي 
أعيش فيه - مدرستي - كنيستي - ومجتمعي
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زوادتي الروحية

أؤدي واجبي مبحبة جتاه أسرتي 
ومجتمعي ووطني وللناس من حولي

أَختارُ الصورة التي أكون فيها فرداً صاحلاً جتاه الناس من حولي؟ وأُلونُ           باألحمر:
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أُلونُ الصور التي أكون فيها مواطناً صاحلاً جتاه مجتمعي ووطني:
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النشاط التقوميي

يارب حفظت كالمك في قلبي
أَكتبُ أفراد أسرتي:
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من أنا؟

علمك يسوع أن تعامل كل من حولك بي. فمن أنا؟
أحبك وحتبني. أمتنى لك ما أمتناه لنفسي. فمن أنا؟

تأتي إليَّ في عيد الشعانن حامالً شمعة مع غصن زيتون. فمن أنا؟

أَرسمُ رمزاً للمحبة وأَكتبُ أسماء بعض أصدقائي:
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أَصلُ كل عمل بالبيئة املالئمة له:
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أَضعُ كل كلمة من الكلمات اآلتية في مكانها املناسب:

أحبوا  -  بالعمل -  اهلل -  وطني -  أسرتي

1- ....................... بعضكم بعضاً. 

2- الكنيسة هي بيت ....................... . 

3- محبتي ....................... ال بالكالم.

4- أؤدي واجبي مبحبة جتاه ................. وكنيستي ومجتمعي و ................. .

أَرسمُ صورة أُعّبرُ فيها عن بيئتي اجلميلة:
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مشروع عمل

»تنظيف باحة املدرسة وحديقتها«

الوسائل واألدوات:

نعمل ونتعلم:

1 - قفازات
3- صابونة

2- أكياس قمامة
4- منشفة

1- تقسيم املتعلمن إلى عدة مجموعات.

2- ارتداء القفازات مبساعدة املعلم/ ـة.

3- إعطاء كل فريق أو مجموعة اسماً يختص بالبيئة. مثل: )املاء، الهواء، الزهور، النبات...(

4- تعين قائد لكل فريق. 

5- حتديد مسافة معينة من الباحة لكل فريق للقيام بحملة النظافة.

6- عند االنتهاء من حملة النظافة تقوم املعلمة باإلشراف على النظافة الشخصية للمتعلمن. 

)غسل اليدين باملاء والصابون(.

٧- تعزيز ودعم اإلجنازات الفرديّة واجلّماعّية.

نعمل ونتعلم

يتمُّ الّتنفيذ بإشراف املعّلم أو املعّلمة
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يقوُل يَُسوُع: اسأَلوا تُعطوا. أُطلبوا جَتِدوا. اقْرَعوا يُْفَتح َلكُم.
)مّتى ٧: ٧(

اهتماماتي

الوحدة الرابعة

لكنني أُحبه وأُريده

يا رب

ثقي بي سأُعطيِك 
أكثر
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13
اهتماماتي

أَشكرُ اهلل على نِعمه



75

لقد خلق اهلل لنا
نعماً كثيرة: اليدين، القدمن، العينن، 

النطق، األذنن، والعقل ... 

1- ماذا نستفيد من كل هذه الِنَعم؟

2- من خلق لنا هذه الِنَعم؟ 

3- كيف حتافظ على نَِعم اهلل؟

4- كيف أحافظ على صحتي التي هي نعمة من اهلل؟

زوادتي الروحية

أشكرك يا اهلل ألنك منحتني نعماً كثيرة من خاللها 
أعمل ما يرضيك

أُعّبرُ شفوياً
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»اهلل يحبني كما أنا«

ً إن كنُت صغيراً أو كنُت كبيراً     أو كنُت نحيفاً أو كنُت سمينا
اهلل يحبني كما أنا كما أنا كما أنا

.....
اهلل خلقني على صورته ومثاله     اهلل خلقني على صورته ومثاله

اهلل يحبني كما أنا كما أنا كما أنا
.....

ً إن كنُت قوياً أو كنُت ضعيفاً     أو كنُت نظيفاً أو كنُت ظريفا
اهلل يحبني كما أنا كما أنا كما أنا

نشاط

أَضعُ اشارة        أمام العمل الذي استخدم فيه نِعم اهلل بشكل صحيح:

لنرمن معاً
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أَكتبُ في             النَِّعم التي أستعملها للعمل املوجود في الصورة:
) اليدان  -  القدمان  -  النطق  -  العينان  - العقل ( 
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عاملي اجلميل

أُنظمُ وقتي
14

بتنظيم وقتي أجنز أعمالي بهدوء 
وترتيب بعيداً عن الفوضى.

اهتماماتي
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زوادتي الروحية

هل تعلم ؟
أن اهلل نظم لنا حياتنا.

من خالل تعاقب الليل والنهار.
من خالل الفصول األربعة. 

1- أُعّددُ األعمال التي أقوُم بها يومّياً ؟
2- ما العمل اليومي احملّبب لديك ؟

3- هل تستطيع أن تقوم بكل األمور التي تريدها في يومك؟                             
4- كيف حتقق كل ما تريد القيام به في يومك؟

لكل شيء حتت السماء وقت

أُعّبرُ شفوياً

أُلونُ الصورة وأَكُتُب الوقَت الذي أَقوُم فيه بالّلعب:
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أُشيرُ إلى وقت العمل الذي أقوم فيه، بتلوين عقرب الساعة والـ            باللون ذاته:

نشاط
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أَكتبُ  نعم  أو  ال  في           : 

أُضّيُع وقتي في اللعب طوال اليوم . 

بتنظيم وقتي ال أستطيع القيام إال بعمل واحد في يومي.

بتنظيم وقتي أعيش بعيداً عن الفوضى.

أَشُعرُ بالرّاحِة عنَد تنظيِم وقتي. 

أَكتبُ أرقام الساعة وأَضعُ عقاربها على الوقت الذي أبدأ فيه دروسي، وأُلونُ:
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عاملي اجلميل

أمُني مواهبي
15

اهلل مينحني املواهب، لكي أمُنيها، 
لفائدتي وفائدة من حولي، وألبني وطني.

اهتماماتي
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أتساءل ؟
ملاذا منحنا اهلل مواهب مختلفة؟

لنكمل فيها بعضنا بعضاً مبحبة. 
ونساهم في بناء مجتمعنا  ووطننا.
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زوادتي الروحية

تبارك الرب اإلله 
الذي يسكب نِعمه علينا

1- ما املوهبة التي تتميز بها.

2- من منحك هذه املوهبة؟ 

3- ملاذا منحنا اهلل مواهب مختلفة؟ 

4- كيف تنمي موهبتك؟

أَرسمُ بعض األشياء التي أستخدمها في تنمية موهبتي:

أُعّبرُ شفوياً
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أُلونُ الصور التي أُعّبرُ من خاللها عن موهبتي:
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عاملي اجلميل

أُصّلي مع يسوع
16

الصالة: هي احملادثة مع اهلل. أُصّلي في قلبي، في بيتي، في 
كنيستي. بالصالة، أَشكرُ اهلل وأُسّبُحُه وأَطلُب منُه احتياجاتي. 

أَحفُظ آيات من الكتاب املقدس، ألردّدها في صالتي. أحَتّدُث مع 
يسوع املسيح بكل ما في قلبي. وأَرسُم إشارة الصليب وأنا أُردّدُ: 

باسم اآلب واالبن والروح القدس

إله واحد آمن

اهتماماتي
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أُصّلي مع يسوع
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زوادتي الروحية

باسم اآلب واالبن والروح القدس
إله واحد آمني

1- إلى من تصلي؟

2- متى تصلي؟

3- أذكر صالةً ترددها؟

4-  ماذا تردد عند رسم إشارة الصليب؟

1- الصالة هي احملادثة مع اهلل . 

2- أصلي في الكنيسة فقط. 

3- أستطيع أن أصلي قبل أي عمل أقوم به وبعده وفي أي وقت.

4- أطلب املعونة من اهلل عند حاجتي فقط.

5- أَشكرُ اهلل على كّل عمٍل أَقوُم به.

ً أُعّبرُ شفويا

أَضعُ إشارة          أو          أمام العبارات اآلتية:



89

أَشكرُ اهلل            أَطلُب من اهلل             أَتكّلُم بالسوء عن صديقي  

 

أحَتّدُث مع اهلل          أُفكّرُ بالّلعب            أُردّدُ آيات من الكتاب املقّدس

أَصلُ بني النقاط، ألُشكلَ صليباً وأُلونه:

أَرسمُ دائرة حول عمل أقوم به في الصالة:

أُلونُ األطفال وهم يصلون: 
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النشاط التقوميي

يارب حفظت كالمك في قلبي

أَكتبُ عبارة شكر هلل الذي منحي مواهب ونِعماً متعددة:
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من أنا؟

منحك إياي اهلل للفائدة وللمساهمة في بناء وطنك. فمن أنا؟

أظهرُ في حياتك إن لم تنظم وقتك. فمن أنا؟

تنادي بها اهلل أينما كنت وفي أي وقت. فمن أنا؟ 

أَرسمُ نفسي وأنا أمارس إحدى مواهبي: 
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أَرسمُ عقارب             مشيراً من خاللها إلى الوقت 
الذي أقوم فيه بالعمل الذي في الصورة: 
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أُلونُ صورة يسوع واألطفال: 

أَضعُ كل كلمة من الكلمات اآلتية في مكانها املناسب:  

مختلفة - الصحي - وقتي - وقت

1- أُصّلي مع يسوع في كل ....................... . 

2- أُنّظم ....................... ألبتعد عن الفوضى في حياتي. 

3- مواهبي أنا وصديقي ....................... .

4- أُحافُظ على صحتي التي هي نعمة من اهلل بتناولي الغذاء ....................... . 
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مشروع عمل

»التعبير عن موهبتي«

الوسائل واألدوات:

نعمل ونتعلم:

1- إحضار األداة املطلوبة ألداء املوهبة التي يتمتع بها.
     )الرسم: دفتر رسم + تلوين + قلم + ممحاة + مسطرة + مبراة(

2- )موسيقا: أورغ + كمان + عود(.
3- )اخلط: قلم + ورقة + ممحاة(.

4- )املواهب األخرى: كالغناء، الشعر، الرقص، الرياضة،...(.

1- يقوم املتعلم بأداء موهبته أمام زمالئه. )ملن يرغب(

2- تقوم املعلمة بتحديد وقت محدد للتعبير عن موهبته.

3-  يعبر برأيه عن كيفية استثمار موهبته لفائدة األخرين. 

4- بعد االنتهاء من تأدية املتعلمن مواهبهم، 

     يشكرون بعضهم البعض معبرين بذلك عن فرحهم بهذا العمل.

5- يؤدون صالة صغيرة معبرين بذلك عن شكرهم اهلل الذي منحهم املواهب. 

يتمُّ التنفيذ بإشراف املعّلم أو املعّلمة

نعمل ونتعلم
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أيقونة للسيدة مرمي العذراء تعود للقرن الثامن امليالدي

هل تعلم؟

أن سورية مهد احلضارات ومنطلق األديان.



96


