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املقدس للكتاب اآلتية الرتمجات من مقتبسة الدرس هذا يف املستخدمة الكتابيَّة املراجع
)الرتمجة العربية املشرتكة(

. Temptation, 5th editionمّت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 

ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 
وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 

 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة
Global Teen Challenge 

اليت مّت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس  دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدديشكِّل هذا الدرس جزًءا من 
وخدمات مماثلة تعمل مع مؤمنني جدد. كما  Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 ة املتعلقة هبذا الدرس.وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهاد

ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 

PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 

Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org  and     www.iTeenChallenge.org 

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 التجربة
الع املؤمن اجلديد على درس هو إطي من هذا الال يتجزَّأ من حياة املؤمن. اهلدف الرئيستشكِّل التجربة جزًءا 

بعض اخلطوات العمليَّة للتعامل مع التجربة.

 الفصل األوَّل. التجربة يف حياة املؤمن اجلديد
حّيز يف هذا الفصل، نستكشف ماهيَّة التجربة وكيفيَّة دخوهلا إىل حياة املؤمن. وقد متَّ إعطاء 

يف ما يتعلَّق ابلنواحي اليت  اكتشاف االحتياجات والرغبات يف حياتناإىل كبري من االهتمام 
 نواجه فيها التجارب.

1
 الفصل الثاين. عمليَّة التغلُّب على التجربة.

عندما تواجه التجارب. وات العمليَّة اليت ميكنك اتِّباعهايتناول هذا الفصل بعض اخلط 2
؟عداد للتجربةتالفصل الثالث. كيفية االس  

يت ميكن لإلنسان اختاذها لالستعداد للتجارب.  كما يتناول هذا الفصل اخلطوات العمليَّة ال
يبنيِّّ كيف ميكن للمؤمنني االقرتاب إىل هللا وتسديد احتياجاهتم ابلطرق اليت تتوافق مع مشيئة 

ن هذا الفصل رغباتنا  استخدام ّية كيففضاًل عن  ، هللا ابلطرق اليت ترضي هللا. أيًضا، يتضمَّ
 تجارب.نقاًشا حول كيفيَّة جتنُّب بعض ال

3
فهم الفشل والتعامل معه حبسب طرق هللا.الفصل الرابع.   

هذا أمر ال مفّر  االستسالم لبعض التجارب والوقوع يف اخلطيَّة. من للمؤمنني اجلدد ال بدّ 
يكشف لنا هذا الفصل ما حيدث لعالقتنا ابهلل عندما نفعل ذلك، ويبنيِّّ لنا ما جيدر بنا  منه.

جربة.فعله بعد أن نستسلم للت
4

 مضمون دليل املعل ِّم
ن دليل املعلِّّم الذي بني أيديكم أربعة أجزاء. وقد متَّ إعطاء عنوان لكّل جزء.  يتضمَّ

 برانمج الدرس اخلاص ابملعلِّّم .1
 دليل الطالب .2
 دليل الدراسة .3

امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4
اردة يف الصفحة التالية تفسريًا لكيفية استخدام كّل جزء من األجزاء املذكورة ميكنك أن جتد مباشرة بعد املقدِّمة الو 

 أعاله.
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مقد ِّمة
يشكِّل هذا الدرس جزًءا من سلسلة خمصَّصة لتدريب املؤمنني اجلدد. فنحن نرى أّن هناك حاجة كبرية 

ة. أيًضا، ميكن استخدام هذه اليوم إىل مساعدة املؤمنني اجلدد على ربط تعاليم املسيح حبياهتم بطريقة عمليَّ 
الدروس بشكل فّعال يف خدمة الشبيبة والكبار يف الكنيسة ممَّن يريدون عيش اإلميان املسيحي بشكل عملّي.

هو تعليم املؤمنني  دراسات اجملموعة اخلاصة ابملؤمنني اجلدد الرئيسي من هذا الدرس ومن سائراهلدف 
ة، بدون أ حياتيَّة اجلدد عن مسائل ن حناول تزويدهم بدراسة مفصَّلة هلذه املواضيع.مهمَّ

ط اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة خلدمة  يف الوالايت املتَّحدة  Teen Challengeوختطِّّ
 هذه الدروس. كما أنَّنا جاهزون لتقبُّل أي انتقادات أو أفكار متعلِّّقة بكيفيَّة حتسني لالستمرار يف تنقيحاألمريكيَّة 

هذه املواد التعليميَّة.

كيفية استخدام دليل املعل ِّم
برانمج الدرس اخلاص ابملعل ِّم .1

ن الصفحات األوىل من هذا اجلزء حملة عامة عن الدرس ككّل. تتضمَّ

. وهي تبنيِّّ الوقت الذي جيب فيه إجناز كل مشروع قائمة فروض الصفالصفحة التالية  هي نسخة عن 
إخضاع الطالب الختبار قصري وامتحان. وجيب تزويد كّل طالب  الذي سيتم فيهوالوقت ، دليل الدراسةيف 

ن  اخلاصة هبذه الورقة ابملعلومات املناسبة نسخة فارغة عن هذه االستمارة  أدلَّة الدراسةيف بداية كّل درس. وتتضمَّ
 داخل الغالف اخللفّي.

ن كلَّ برانمج درس خاص بجتد بعد ذلك  حقيقة كتابيَّة الدرس كافة  برامجدرس من الدروس. وتتضمَّ
د  وآية رئيسية رئيسيَّة ًها حنو اهلدف احملدَّ يتّم إعطاؤمها يف بداية كّل حصَّة. فهما تساعدان على إبقاء احلديث موجَّ

خالل احلصَّة. 

ة حول كيفيَّة تعليم الد احلقيقة الكتابيَّة الرئيسيَّة واآلية الرئيسيَّة يف أسفل رس. ويف توجد تعليقات عدَّ
ة، يتّم الرجوع إىل  . دليل الدراسةاملشاريع يف  إىل أو دليل الطالبحاالت عدَّ

َتم كلُّ درس بنشاط  فائق األمهية. فاملؤمنون اجلدد حيتاجون إىل إرشاد واضح حول  ’’ تطبيق عمليّ ‘‘ُيخ
ب كيفيَّة البدء بتطبيق هذه التعاليم الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة. احرص على ختص يص وقت كاٍف ملساعدة الطالَّ

على البدء بعمليَّة التطبيق الشخصي هذه.

ب. املعطاة ، توجد قائمة ابلفروضيف هناية كّل برانمج درس للطالَّ
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ة كّل واحدة منها ساعة واحدة، على أن يتم  صيص ختمتَّ تقسيم معظم الدروس إىل مخس حصص، مدَّ
ة ترتاوح بني  14الدروس ال ة األخرية لالمتحان.  ميكن استكمالاحلصَّ  أشهر  4و 3من هذه السلسلة خالل مدَّ

ا إذا متَّ إعطاء ساعة واحدة يف األسبوع، فيمكنك إجناز درس واحد  إذا متَّ إعطاء مخس حصص يف األسبوع. أمَّ
 تقسيم عدد كبري من هذه الدروس ليتم إعطاؤها بسهولة يف الشهر، والسلسلة كاملًة خالل سنة واحدة. وميكن

 خالل فرتة أطول، كما وميكن تقسيمها إىل املزيد من احلصص.

دليل الطالب .2

مت وضع دليل الطالب هلدفني. ميكنك أن تطلب من الطالب قراءة الصفحات املناسبة لالستعداد لدرس 
. كما  ميكن أن تطلب منهم قراءهتا بع  وترسيخه يف ما متَّ تعليمه يف الصف د إعطاء الدرس هبدف مراجعةمعنيَّ

.أذهاهنم

ب إىل تدوين املالحظات عك أن تدعو الطالَّ فمن شأن . بدليل الطالبحَّتَّ بعد تزويدهم  يف الصفّ  نشجِّّ
دليل على توضيح بعض املسائل اليت يتم تناوهلا يف  أن تساعد الصفداخل املالحظات الشخصيَّة والنقاش 

 الطالب.

دليل الدراسة .3

عطاء الطالب فروًضا يقوم هبا خارج الصف. كما وتساعد بعض إل دليل الدراسةمت تصميم املشاريع يف 
املشاريع على حتضريه للنقاش يف احلّصة املقبلة.

وقد متَّ وضع عدد من املشاريع ملساعدة الطالب على إلقاء نظرة أعمق على بعض املسائل اليت متَّت 
ى اكتشاف طرق لتطبيق هذه مناقشتها يف الصف. اهلدف الرئيسي من هذه الفروض هو مساعدة الطالب عل

احلقائق الكتابيَّة يف حياهتم اليوميَّة.

امتحان الطالب & دليل أجوبة االمتحان & شهادة يف الدرس .4

قائق الكتابيَّة اليت متَّ تناوهلا يف هذا م الذي حيرزه كّل طالب يف فهم احلمت وضع االمتحاانت لتقييم التقدُّ 
مباشرًة بعد الصفحة األخرية من النسخة النموذج المتحان  متحاانتقد وردت األجوبة على هذه االالدرس. و 

.دليل املعلِّّمالطالب يف 

ب الذين ينجزون العمل املطلوب يف هذا الدرس  يف الدرس وهتدف الشهادة إىل تقدير جهود الطالَّ
. كما وميكن منح لِّّمدليل املعوينجحون يف االمتحان. وقد مّت إدراج منوذج عن الشهادة يف الصفحة األخرية من 

ب الذين ينجزون الدروس ال . وقد متَّ دراسات اجملموعة اخلاصة ابملؤمنني اجلدديف سلسلة  14شهادة إجناز للطالَّ
 .تعريف املعل ِّمني على دراسات اجملموعة اخلاصة ابملؤمنني اجلددإدراج منوذج يف الكتاب حتت عنوان 
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 مصدر هذه الدروس
ال يوجد جديد حتت الشمس. ينطبق األمر نفسه على هذه الدروس. فعدد كبري قال امللك سليمان إنَّه 

التعبري عن خالص تقديران ملعهد املبادئ احلياتيَّة  نودُّ يف هذا الصدد، ليس جديًدا. و  املدرجة فيها من األفكار
وا هذه لتأثريه يف حياة األشخاص الذين أنظرًا  Institute in Basic Life Principlesاألساسيَّة  عدُّ

 خدمة معهد املبادئ احلياتيَّة األساسيَّة.  الدروس. ويخظهر عدد كبري من هذه الدروس عالمة

كما أودُّ التعبري عن خالص تقديري لألساتذة ولآلالف من املؤمنني اجلدد الذين استخدموا هذه املواد 
شكر أخصَّ ابل ير هذه الدروس. وأودُّ أنيف تطو فهو سامهوا إىل حدٍّ كبري التعليميَّة خالل السنوات السابقة. 

يف بروكلني يف نيويورك من  Teen Challengeألنَّه أاتح يل فرصة العمل يف خدمة ’’ دون ويلكرسون‘‘
دراسات اجملموعة اخلاصة مّت البدء ابلعمل على تطوير  ،. فخالل هذه السنوات1975حَّتَّ العام  1971العام 

 . ابملؤمنني اجلدد

ير الطبعة اخلامسة من هذه الدراسات مبساعدة اللجنة املسؤولة عن املناهج الدراسيَّة التابعة وقد مّت تطو 
 هذه الدروس. تنقيحمجيع الذين ساعدوا يف عمليَّة  . وأودُّ أن أخصَّ ابلشكرTeen Challengeخلدمة 

 

 السياسة املتعل ِّقة بنسخ هذه املواد التعليميَّة
املتعلِّّقة هبذه الدروس هي مواد حمفوظة احلقوق. يخسمح بنسخ هذه املواد  الطالب دموا إنَّ دليل املعلِّّم وكافة

وضمن برامج مماثلة ويف الكنائس احملليِّّة واملدارس  Teen Challengeوتوزيعها ليتم استخدامها ضمن خدمة 
على اإلنرتنت  املوقع اآليت نهذه املواد ع تنزيل . ميكنك على صعيد فردّي أيًضاوغريها من املنّظمات و 

www.iTeenChallenge.org  ب على . ال يخسَمح ببيع هذه املواد بل بتقدميها جمااًن فقط. ويتوجَّ
 .Global Teen Challengeكّل من يرغب يف نشرها وبيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 

 دايف ابيت
  

http://www.iteenchallenge.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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الدروس تعليمالتسلسل املقرتح ل
. وقد دراسات اجملموعة اخلاصة ابملؤمنني اجلدددرًسا ضمن  14سلسلَّة مؤلَّفة من هذا الدرس هو جزء من 

كّلها ضمن قائمة التسلسل املقرتح للتعليم. وقد مّت وضع هذه القائمة هبدف   كافة  14هذه الدروس ال مّت إدراج
مكبح. ال يعتمد أيٌّ من هذه  14كعجلة هلا ل تصوُّرها  التعليم املستمر هلذه الدروس. وقد يكون من األفض

الدروس على الدرس السابق. بل كلُّ واحد منها هو درس قائم حبّد ذاته. وابلتايل، ميكن للطالب االنضمام إىل 
 الصفوف يف أّي مرحلة كانت وأن ينسجم بسهولة.

تعريف إذا أردت احلصول على معلومات إضافيَّة حول تعليم هذه الدروس، ميكنك مراجعة الكتاب 
 .املعل ِّمني على دراسات اجملموعة اخلاصة ابملؤمنني اجلدد

1. كيف أأتكِّد من أينِّّ مؤمن فعاًل؟ 
س  2. نظرة سريعة على الكتاب املقدَّ

3. اجتاهات القلب 
4. التجربة 

5. احلياة املسيحيَّة الناجحة )وتشمل دراسات حول خدمة الروح القدس(
6. النمو من خالل الفشل 

7. ممارسات مسيحيَّة )العالقات ضمن الكنيسة احملليَّة( 
8. طاعة هللا 

9. تقدمي الطاعة إلنسان 
11. الغضب واحلقوق الشخصيَّة 

س  11. كيفيَّة دراسة الكتاب املقدَّ
12. احملبَّة وقبول الذات 

13. العالقات الشخصيَّة مع اآلخرين 
َّوة الروحيَّة والعامل الفائق للطبيعة  14. الق
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  برامج الدرس
 ملعل ِّمخاصة اب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برامج من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام  4راجع الصفحة 
 .اصة ابملعلِّّمالدرس خ
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 حملة عامة عن الدرس
مة قبل يوم أو يوَمني من موعد احلصَّة األوىل، مي .1 ب وإعطان الدرس عكنك إعطاء مقدِّ ؤهم بعض للطالَّ

وزِّع عليهم  دليل الدراسة قبل يوم أو يومني من البدء بتعليم هذا الدرس. الفروض. إذا أمكن، وزِّع عليهم
ة األوىل. ل الذي ستتّم مناقشته خالل احلصَّ  دليل الطالب واطلب منهم قراءة الفصل األوَّ

ن التواريخ اليت  قائمة فروض الصف( جتد نسخة عن 11صفحة  ملعلِّّمدليل ا) تاليةيف الصفحة ال .2 وتتضمَّ
قائمة فروض جيب فيها إجناز كّل فرض. اطلب منهم ملء التواريخ املناسبة مستخدًما النسخة الفارغة ل

   . دليل الدراسةيف اجلهة اخللفيَّة من  الصف

ل والثاين أطلع الطالب على ضرورة أن يكونوا قد أجنزوا املشروعني .3 لدى جميئهم إىل  دليل الدراسةمن  األوَّ
املشروع حتديد االحتياج أو  هذا احلصَّة األوىل. ميكنك تقدمي تفسري وجيز للمشروع الثاين. ويخطَلب منهم يف

هم )راجع السؤاَلني  من املشروع  5و 4الرغبة اليت حياول الشيطان أن جيعلهم يسدِّدوهنا من خالل جتربته إايَّ
 (. وسنقوم مبناقشة هذه املسألة يف احلصَّة األوىل.الثاين

قخل للطالب أن يرتكوا السطر فارًغا إذا مل جييدوا اإلجابة على األسئلة. ميكنهم إهناء هذا اجلزء من املشروع 
ة األوىل أو بعدها. لكن عليهم اإلجابة على األسئلة الثالثة األ ا خالل احلصَّ ع أمثلة املشرو  وىل علىالثاين إمَّ

 قبل احلصَّة األوىل. كافة  الثاين

ب على ترسيخ التعاليم الرئيسيَّة من كّل درس  الذهاب ابلدرس إىل ما بعد الصف. .4 ميكنك مساعدة الطالَّ
:  من خالل إعداد ملصقات صغرية على الكومبيوتر أو خبّط اليد.  مثًلا

 تعريف التجربة ←
 للتغلُّب على التجربة خطوات 6 ←
 اد للتجربةكيفيَّة االستعد  ←
 ، إخل.8-7: 4، يعقوب 5-4: 37، مزمور 22: 2تيمواثوس  2متعلِّّقة ابلتجربة:  آايت رئيسيَّة ←
ة مثل صاريحت ←   لتجربة؟ذه ااالستسالم هل نتائجما هي : مهمَّ

 يها. ويف غالبلصقات الصغرية ألّي طالب يودُّ احلصول عليقرتح املعلِّّم تقدمي هذه امليف هناية كّل حصَّة، 
ب بتعليقها يف الزاويةاألحيان، ي صة للدراسة يف غرف نومهم، أو يقومون بتمريرها على  قوم الطالَّ املخصَّ

ة أداة تذكري بصريَّة للطالب وغريه.  أفراد العائلة. هبذه الطريقة، تظّل التعاليم الرئيسيَّة يف احلصَّ
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 الدرس األوَّل
تنمية الوعي على احتياجايت

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1
مبا يتوافق مع  جيرِّبين الشيطان ألسدِّدهااليت ف االحتياجات املوجودة يف حيايت جيب أن أكتش

طرقه.

19: 4فيلّب ِّ آية رئيسيَّة:  .2
سيحِّ َيسوعَ ‘‘

َ
ْن غًًِّن َعظيٍم يف امل ا َله مِّ ّلها مبِّ م كخ .’’وهللاخ يخويف حاَجتكخ

مادة مرجعيَّة للطالب .3
شروع يتناسب الفصل األول من دليل الطالب مع هذا الدرس. ويف هذا الدرس، سيتّم استخدام امل

ل من دليل الدراسة س‘‘ ، حتت عنواناألوَّ حتديد ‘‘ حتت عنوان ، واملشروع الثاين’’التجربة يف الكتاب املقدَّ
.   ’’التجارب اليت أواجهها

دقائق( 5) تحضري للدرسال .4
الدرس، اطلب من بعض الطالب اإلجابة على هذا السؤال.هذا بغية إعطاء مقدِّمة عن 

ة يف آدم أو حوَّاء يف جنَّة عدن. أنت تعلم أنَّ هللا وضع تلك الشجر  مكان كختيَّل لبعض الوقت أنَّ 
. وحنن نعلم أنَّ آدم وحوَّاء أكال من الثمر وطخرِّدا من اجلنَّة. لو أنَّك كنت اجلنَّة ومنعك من األكل من مثرها

مكان آدم أو حوَّاء ماذا كنت لتفعل إزاء تلك الشجرة؟

(5-4دقائق، دليل الطالب ص.  10-5)   التجربة؟ حتدَّث عن النقطة أ، ما هي .5
ى عادًة   -لوقوع يف اخلطيَّةاليت تدفع إىل ا ( والتجربة’’امتحان‘‘بنيِّّ الفرق بني التجربة البنَّاءة )وتسمَّ

ر  ة على هذين النوعني من التجارب، مثَّ فسِّّ امة إذا استسلم هلا املؤمن. أعطِّ أمثلة عدَّ وهي تكون دائًما هدَّ
أو االمتحاانت. ، وليس التجارب البنَّاءةا سنتناول خالل هذا الدرس التجارب اليت توقع يف اخلطيَّةأنَّن

1 
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 ملصق التجربة .6
ن التعريف اآليت للتجربة وعلِّّقه يف الصف لكي ترجع إليه خالل الدرس. لقد  اصنع ملصًقا يتضمَّ

من دليل الطالب. 4ورد هذا التعريف يف الصفحة 

 التجربة
اول الشيطان أن يدفع  إىل كسر قوايني هللا عندما حي

هبدف ملء احتياج أو إشباع رغبة يف حيات .

د  ن صورًا جتسِّّ ب القيام به وهو صنع ملصق يتضمَّ مثَّة نشاط آخر ميكنك أن تطلب من الطالَّ
مات من النواحي اليت حياول الشيطان أن جيرِّبنا فيها لكي يوقعنا يف اخلطيَّة. إبمكاهنم قّص صور وكل

ت أو جرائد. إعالانت واردة يف جمالَّ

(6-5دقائق، دليل الطالب ص.  5حتدَّث عن النقطة ب، ما دور التجربة يف حياة املؤمن؟ ) .7
ص بضع دقائق  ث عن مكانة التجربة يف حياة املؤمن. عليهم أن يدركوا أن التجربة خصِّّ للتحدُّ

ليست سوى جزء واحد من حياة املؤمن.
ربوا كلَّ موقف يف احلياة فرصة للتعرُّض للتجربة والوقوع يف اخلطيَّة. فقد يتعرَّضون ال جيوز أن يعت

م أخرى.  م فيما تنعدم هذه التجارب يف أايَّ جيب علينا كمؤمنني لذا، لتجارب كثرية يف بعض األايَّ
 انضجني أال حنصر نشاطنا مبحاربة التجارب كلَّ يوم.

 دقائق( 5)جير ِّبنا ليوقعنا يف اخلطيَّة؟ ن م   .8
ث عن هذا املوضوع: َمن جيرِّبنا ليوقعنا يف اخلطيَّة؟ اطلب منهم االستعانة ابلنصوص الكتابيَّة  حتدَّ

من املشروع األول من دليل الدراسة اخلاص ابلتجربة. 2و 1السؤالني واألجوبة اليت كتبوها يف 

(13: 1هل جير ِّب هللا الناس ليوقعهم يف اخلطيَّة؟ )يعقوب  .1

11-1: 4اقرأ إجنيل مَّتَّ  (م ن الذي جرَّب يسوع؟)ي جير ِّب الناس ليقعوا يف اخلطيَّة؟ م ن الذ .2

  النقطة ت. هل الشيطان هو م ن جعل  ترتكب اخلطيَّة؟حتدَّث عن  .9
(7-6دليل الطالب، ص. دقائق،  3-5)

ل شدِّد على أمهيَّة ة تسديد االحتياجات املسؤوليَّة الشخصيَّة يف القيام ابخليارات املتعلِّّقة بكيفيَّ  حتمُّ
وإشباع الرغبات يف حياهتم.

1 
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قارنة من دليل الطالب واملتعلِّّق مب 6الصفحة قد ترغب يف االستعانة ابملثل التوضيحي الوارد يف 
اليت يضعها هللا والشيطان أمامك. أعطِّ بضعة أمثلة عن األبواب املختلفة اليت قد يضعها هللا ’’ األبواب‘‘

ب ك لتسديد احتياج معنيِّّ يف حياهتم.والشيطان أمام طالَّ

دقائق( 5-3كيف جير ِّب  الشيطان؟ ) .10
مرحًبا، أان الشيطان، وأان أجرِّبك ألوقعك يف ‘‘الشيطان قائاًل:  إليك بَ نيِّّ أنَّه من النادر أن أييت

 نيَّ احتياج مع على تسديد بل إنَّه أيتيك بفكرة مفادها أنه سيساعدك يفعل الشيطان ذلك ال’’. اخلطيَّة
لديك احتياج. أنت حتتاج إىل مالبس جديدة. إليك طريقة سهلة للحصول على هذه ‘‘يف حياتك. 

 ’’.املالبس. عندما ترى البائع يتكلَّم مع شخص آخر، اغتنم الفرصة واسرقها

(11دليل الطالب، ص. دقيقة،  15-10التجارب اليت تعرَّض هلا يسوع ) .11
ث عن التجارب الثالث اليت تعرَّ  ض هلا يسوع وعن االحتياج الذي عرض عليه الشيطان أن حتدَّ

ب الرجوع إىل األجوبة اليت أعطوها يف 11-1: 4يف حياته. انظر مَّتَّ له يسدِّده  . اطلب من الطالَّ
ل من دليل الدراسة. 7السؤال   من املشروع األوَّ

 حني ُجر ِّب يسوع ابرتكاب اخلطيَّة
الشيطان ليجعل يسوع ميأل احتياجات ورغبات خمتلفة يف  كانت التجارب الثالث حماوالت قام هبا

 حياته.
4-2: 4مَّتَّ  حتويل احلجارة إىل خبز. -التجربة األوىل

. وكان حيتاج إىل طعام.  -احتياج  كان يسوع جائًعا جسدايا
أثبِّت أنَّك متلك القوَّة لتسديد هذا االحتياج يف حياتك. أثبِّت أنَّك قادر على صنع معجزة. -رغبة

7-5: 4مَّتَّ  اإللقاء بنفسه من على شرفة اهليكل. -التجربة الثايية
 أثبِّت أنَّك تثق ابهلل. -رغبة
أثبِّت أن هللا سيساندك. -رغبة

11-8: 4مَّتَّ  الشيطان عرض على يسوع أن مينحه ممال  الدييا كلَّها. -التجربة الثالثة
ها كّلها شرط أن يسجد له بعد أن أرى الشيطانخ يسوَع ممالك الدنيا كلَّها، عرض  عليه أن يعطيه إايَّ

 ويعبده.
ته املتمثِّّلة بربح )غزو( العامل ابلطريقة السهلة )مبا يتناىف مع طريقة هللا اليت تؤدِّّي  -رغبة إكمال مهمَّ

 يف هناية املطاف إىل أتملُّ يسوع وموته على الصليب(.
11دليل الطالب، ص. 
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 ؟ربةالحتياجات يف حيات  ابلتجحتدَّث عن النقطة ث، ما عًلقة ا .12
(9-7دليل الطالب، ص. دقيقة،  5-15)

ب بفهم الفرق بني التجربة واالحتياج. االحتياج  . إذا امتنع حقيقيّ أمٌر احرص على أن يبدأ الطالَّ
لسرقة بعض الطعام  فيغريه الشيطانطعام. تصبح لدي حاجة جسديَّة إىل تناول الاإلنسان عن األكل، 

على دراية  قد ال تكونفكلُّ جتربة مرتبطة ابحتياج أو رغبة لديك. وأحيااًن، االحتياج.  تسديد ذلكل
 ابالحتياج لديك.

من دليل  9-7الصفحتني قد يكون الوقت مناسًبا اآلن ملناقشة قائمة االحتياجات الواردة يف 
ة عن جتارب واحتياجات وأعطِّ بضعة أمثل. قخل إنَّ هذه االحتياجات موجودة يف حياتنا مجيًعا. الطالب

هم أمثلة تبنيِّّ كيف أنَّ هللا يساعدهم على تسد دة. أعطِّ ر إىلحمدَّ إن  يد هذه االحتياجات يف حياهتم. وأشِّ
 الشيطان أيًضا سيحاول مساعدهتم على تسديد هذه االحتياجات.

 . ما عًلقة الرغبات يف حيات  ابلتجربة؟جالنقطة حتدَّث عن  .13
(12-9لب، ص. دليل الطادقائق،  5-10)

ب لريوا أنَّهساعِّد  ة جتارب كّل جتربة   ال توجد ابلضرورة عالقة بني  الطالَّ واحتياج يف حياهتم. فثمَّ
وقد يكون البعض منها مالئًما، مثل محاية مسعتنا، والرغبة يف احلصول على حذاء ستهدف رغباتنا. ت

 جديد، إخل...
ية لآلخرين، مثل الرغبة يف االنتقام. وميكنك معرفة ما أاننيَّة، مؤذ -قد تكون الرغبات األخرى آمثةو 

إذا كانت رغبتك آمثة من خالل التفكري يف ما سيحدث إذا سعيت إىل حتقيقها. إذا كان العمل آمثًا، 
 فعلى األرجح الرغبة آمثة أيًضا.

آمثة. إنَّ الرغبة مثاًل، إذا كنت ترغب يف إقامة عالقة جنسيَّة مع امرأة متزوِّجة، فهذه الرغبة هي رغبة 
يف إقامة عالقة جنسيَّة مع شخص من اجلنس اآلخر ليست رغبة آمثة. لكن عندما نرغب يف إقامة عالقة 

 آمث هلذه الرغبة. شباعجنسيَّة مع شخص متزوِّج، فنحن نقوم إب
أن  قامة عالقة جنسيَّة مع زوجتك. لكن من اإلمثإذا كنت متزوًِّجا، ليس من اخلطأ أن ترغب يف إ

.زوجتك ريامرأة أخرى غ ترغب يف إقامة عالقة جنسيَّة مع أي
إنَّه ألمر طبيعي أن يرغب اإلنسان غري املتزوِّج يف إقامة عالقة جنسيَّة مع شخص من اجلنس 

س يقول بوضوح إننا إذا أشبعنا تلك الرغبات وأقمنا عالقة جنسيَّة قبل الزواج،  اآلخر. لكن الكتاب املقدَّ
قوانني هللا.فنحن بذلك ننقض 
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ا يف هذا النقاش. هناك آيتان مفيداتن جدا

 22: 2تيمواثوس  2
ن ْب أهواء  الش بابِّ وا طُلبِّ الِبِّ  واإلميان  وامل حب ة  والس ًلم  مع  الذين  ي دعون  الر ب  بُِّقلوٍب  َت 

 .طاهِّر ة
ا صاحل موجودة يف  رَّد كوهنا ة جمليقول لنا هللا بوضوح إنَّه ال جيوز أن ننظر إىل كّل رغبة على أهنَّ

ع الناس على السلوك وفققلوبنا. هذا يتناىف مع ما تقوله ثقافتنا غالًبا. ف رغباهتم. لكن هللا  ثقافتنا تشجِّّ
 . كما أنَّ هللا ال يدعوان ببساطة إىل جتاهل هذه الرغبات بلمثَّة رغبات ال جيوز إشباعها يقول بوضوح إنَّ 

 ’’.اطلب الرب واإلميان واحملبَّة والسالم مع الذين يدعون الرب بقلوب طاهرة‘‘إىل اهلروب منها، ويقول: 

 5: 10كورنثوس  2
ُعه لِّطاع ةِّ  ُر ُكل  فِّكٍر وُُنضِّ دُِّم اجل د ل  الباطِّل  وُكل  ع ق ب ٍة ت رت فِّـُع لِّت حُجب  م عرِّف ة  هللاِّ، وَن ْسِّ َن 

 .امل سيحِّ 
رغبة، مهما كانت. إذا كانت هذه  مع كلّ التعامل  ريقةطوِّدان كلمة هللا بنمط واضح حول تز هنا، 

 -ترتفع ضّد تعاليم كلمة هللا، فعلينا أن هندمها. اثنًيا، تدعوان كلمة هللا إىل أسر كّل فكر يف حياتنا الرغبة
وإخضاعها لطاعة املسيح. -كّل رغبة
أن تقود إىل ا كما وميكن هلالرغبات اجلاحمة تقود حتًما إىل أعمال تولِّد املشاكل يف حياتنا.  إنَّ 

اختيار رّد فعلنا على كّل رغبة يف تنا وإبمكاننا مسؤوليمن  أعمال آمثة. فكلمة هللا تقول بوضوح إنَّه
يمنحنا هللا القوَّة اليت حنتاج إليها للتعامل مع هذه الرغبات ابلطريقة اليت تكرمه وتليق به.سحياتنا. و 

ر إىل . لكنَّ وأن نشبعها إذا كان هذا األمر يخرضينان نتقبَّل رغباتنا بشغف، أنَّ الشيطان يريد منَّا أ أشِّ
هبا يوقعنا يف اخلطيَّة،  وفقها. إذا كان السلوك هللا يريد منَّا أن نقيِّّم رغباتنا وأن نفكِّر يف عواقب السلوك

 للمسيح. فاهلل يقول بوضوح إنَّه جيدر بنا اهلروب من هذه الرغبة، أو هدمها، أو أسرها وإخضاعها

12-7دليل الطالب ص. دقائق(  5-3)  فهم الفرق بني االحتياجات والرغبات.14
ب فهم الفرق بني االحتياجات والرغبات. ارجع إىل قائمة  يصعب على الكثري من الطالَّ

دة من االحتياجات واطلب   8الصفحة االحتياجات ابتداًء من  من دليل الطالب، واذكر أنواًعا متعدِّ
أمثلة عن احتياجات ورغبات مرتبطة بكّل واحدة منها. منهم إعطاءك

ا  حتتاجمثاًل، أنت  يف احلصول على حلوى مثلِّّجات.  ترغبإىل طعام. لكنَّك رمبَّ

ا  فصل إىل معطف يف حتتاجأنت  الشتاء، خصوًصا إذا كانت الثلوج تتساقط يف اخلارج. لكنَّك رمبَّ
ا  8أو  7يف احلصول على  ترغب  يف احلصول على معطف جلدّي طويل. رغبتمعاطف. رمبَّ
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ا  حتتاجأنت  يف أن يكون شخص معنيَّ صديًقا لك،  ترغبإىل أن يكون لديك أصدقاء، لكنَّك رمبَّ
خصوًصا إذا كان ثرايا أو وسيًما!

ب أن يدوِّنوا تعاريًفا لالحتياجات  والرغبات. اطلب منهم طرح أفكار قد يكون من املفيد للطالَّ
ن هذه التعاريف وتعليقه  حول ما جيدر هبم إدراجه يف هذه التعاريف. وقد ترغب يف صنع ملصق يتضمَّ

على حائط الصف للرجوع إليها خالل الدرس. إليك بعض التعاريف املقرتحة.

.شيء جيب أن حنصل عليه لكي خنترب ملء احلياة بشكل مستمرّ  -احتياج

ليه ابلضرورة.شيء نريد أن حنصل عليه، لكنَّنا ال حنتاج إ -رغبة
ب إعدادتدوين تعريف هلاتني الكلمتنيبعد  قائمتني ابالحتياجات   ، ميكنك أن تطلب من الطالَّ

والرغبات. َضع أمثلتهم حتت كّل عنوان. وقد ترغب يف تدوين القائمتني على ورقتني كبريتني ميكنك 
ن املفيد إضافة أمثلة إىل تعليقهما على حائط الصّف لكي ترجع إليهما خالل الدرس. قد جتد أنَّه م

 هاتني القائمتني بينما تعلِّّم اجلزء املتبّقي من الدرس.

دقائق( 10-5كيف يستغلَّ الشيطان االحتياجات والرغبات يف حيات ؟ ) .15
بنيِّّ أن التجربة قد تكون حماولة من الشيطان ليساعدك على تسديد احتياَجني أو ثالثة احتياجات 

ل جتربة وضعها الشيطان أمام يسوع يف الربية متحورت سبيل املثال،  و/أو رغبات يف حياتك. فعلى أوَّ
ق أنَّه حيتاج إىل اإلثبات أنَّه ابن حول حاجة يسوع إىل طعام.   كما حاول الشيطان أن جيعل يسوع يصدِّ

.ليثبت هذا األمر هللا، فحاول أن ُيلق هذه الرغبة يف داخله
أنت حتتاج فعاًل ‘‘هي احتياج فعلّي يف حياتك. فيقول لك: قد حياول الشيطان إقناعك أبنَّ الرغبة 

’’.إىل ذلك املعطف اجللدّي اجلديد، أو إىل تلك السيارة اجلديدة، وإالَّ فلن تلقى قبواًل لدى أصدقائك
د احتياًجا  والطريقة األخرى اليت يستخدمها الشيطان ليبعدك عن خطَّة هللا لك تتمثَّل جبعلك تسدِّ

ا يف حياة املدمنني. لكن ميكن هلا ممارسة ’’ اإلشباع الفوري‘‘توقيت هللا. فأو رغبة خارج  رائجة جدا
جتربة مرتبطة ابحتياج،  ’’ اإلشباع الفوري‘‘بسهولة أن تتحوَّل إىل مشكلة يف حياة أّي إنسان. وقد يكون 

 .4-2: 4كما هي حال التجربة األوىل اليت تعرَّض هلا يسوع يف إجنيل مَّتَّ 

دقائق( 10-5ب الشيطان حوَّاء )كيف جرَّ  .16
ب مناقشة االحتياجات )الواقعيَّة، الرغبة( اليت قال الشيطان إنَّه  ميكنك أيًضا أن تطلب من الطالَّ

 3سيسدِّدها يف حياة حوَّاء إذا أكلت من مثر الشجرة يف جنَّة عدن. اطلب منهم قراءة سفر التكوين 
 حلصول عليه إذا فعلت ما يطلبه منها.ما وعد الشيطان حوَّاء اب حتديًدا لتكتشف
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دقيقة( 15-5يظرة إىل التجارب اليت يتعرَّض هلا ) .17
ة عن التجارب اليت تعرَّضت هلا أنتَ  رًا. واطلب منهم إعطاء  استخدم أمثلة عدَّ ب مؤخَّ و/أو الطالَّ

حتديد التجارب اليت ‘‘حتت عنوان  ،دليل الدراسةبعض األمثلة اليت كتبوها يف املشروع الثاين من 
مبا يتوافق بتسديدها  يت حياول الشيطان أن يغري اإلنسانش االحتياجات أو الرغبات الانقِّ . ’’أواجهها

. ميكنك أيًضا أن توضح أايا من قوانني هللا قد تنقض إذا مألت هذا االحتياج مبا يتوافق مع طرق مع طرقه
 الشيطان.

دقائق( 10-5تطبيق شخصي ) .18
ركِّز على تعلُّم كيفيَّة حتديد االحتياجات و/أو الرغبات اليت حياول الشيطان  يف التطبيق الشخصي،

ب  أن جيعلك تسدِّدها عندما جيرِّبك حماواًل إيقاعك يف اخلطيَّة. إذا مل يفعلوا ذملك بعد، اطلب من الطالَّ
نوها يف املشروع الثاين من دليل الدر  4و 3اإلجابة على األسئلة  اسة. وميكنك أن يف األمثلة اليت دوَّ

ب العمل بشكل فردّي لإلجابة على هذه األسئلة. مثَّ اطلب منهم االنقسام إىل  تطلب من الطالَّ
ب ومناقشة أجوبتهم. 4أو  3جمموعات من   طالَّ

 فروض .19
ل من دليل الدراسة، عالمة على َضع  . أ س‘‘حتت عنوان املشروع األوَّ .’’التجربة يف الكتاب املقدَّ

حتديد التجارب اليت ‘‘ حتت عنوان املشروع الثاين من دليل الدراسة،قد أجنزوا  أنظر ما إذا كانوا  . ب
ب ’’أواجهها نوا من إجناز املشروع اخلامس الذي يتوجَّ . فهم حيتاجون إىل املشروع الثاين ليتمكَّ

ه يف احلصَّ  ة الثالثة. ميكنك مراجعة املشروع الثاين وتسليمهم إايَّ ة املقبلة.عليهم تسليمه حبلول احلصَّ
ر   . ت س ‘‘ حتت عنوان املشروع الرابع من دليل الدراسة،فسِّّ كيف تعاملت شخصيَّات الكتاب املقدَّ

ب’’. ؟مع التجارب ة ميكنهم االختيار منها. واحرص على أالَّ  كما ترى، لدى الطالَّ خيارات عدَّ
ب مجيًعا اجلواب نفسه، خصوًصا إذا أردت استخدامه يف النقاش  يف الصّف يف احلصَّة ُيتار الطالَّ

 .  من دليل املعلِّّم 21يف الصفحة  ، النقطة الرابعة2برانمج الدرس املقبلة. راجع 
ر أنَّ   . ث ص ملتابعة  ’’احتياجايت ورغبايت‘‘حتت عنوان املشروع الثالث من دليل الدراسة، فسِّّ خمصَّ

نو  ها يف الصّف وبدليل الطالب الدرس الذي أهنيناه للتّو. إبمكاهنم االستعانة ابملالحظات اليت دوَّ
أسئلة إضافيَّة ‘‘بفقرة إلهناء عملهم على هذا املشروع. عليك أن تقرِّر ما تريد منهم أن يفعلوا 

هل تريد منهم أن يدوِّنوا األجوبة على هذه األسئلة  . من املشروع 2الواردة يف الصفحة ’’ للدراسة
ها لتقوم بوضع العال  مة؟على ورقة منفصلة وتسليمك إايَّ

ة املقبلة. . ج ب قراءة الفصل الثاين من دليل الطالب لالستعداد للحصَّ اطلب من الطالَّ
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 تقييم الدرس .20
أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت انجحة؟ أي أجزاء كانت  من فضلك، اطرح

ب؟ األصعب على الطالب ليفهموها؟ ما الذي بدا مفيًدا للغاية للطالَّ
1 
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 الدرس الثاين
على التجربة التغلُّب

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1
س  للتعامل مع التجربة.جيب عليَّ أن أحفظ وأتَّبع منط الكتاب املقدَّ

13: 6أفسس اآلية الرئيسيَّة:  .2
ّل شيءٍ  َل لَتقدِّروا أْن تخقاوِّموا يف يومِّ الّشّر وأْن تَثبختوا بَعَدما مَتّمتخم كخ الَح هللاِّ الكامِّ لوا سِّ .لذلَِّك َامحِّ

بمادة  .3 مرجعيَّة للطًلَّ
ابملشروع الرابع من يتناسب الفصل الثاين من دليل الطالب مع هذا الدرس. كما ميكن االستعانة 

س مع التجارب‘‘ حتت عنوان دليل الدراسة، يف هذا الدرس.  ’’؟كيف تعاملت شخصيَّات الكتاب املقدَّ

(13دليل الطالب، ص. دقائق،  10-5) ’’أين تقف؟‘‘حتضري للدرس:  .4
أين ‘‘من دليل الطالب، النقطة أ  13يف الصفحة تهّل احلصَّة مبناقشة املسألة اليت متَّ تناوهلا اس

على لوح طبشور أو على جهاز عرض الصورة الشفافة إليضاح  ارسم صورة حائط أو سياج ’’تقف؟
 ’’.ملتزم متاًما ابلسلوك يف طريق هللا‘‘القرار الذي يواجهه كّل مؤمن. عند إحدى جهيَت اللوح اكتب: 

 . ’’لسلوك يف طريق الشيطانملتزم متاًما اب‘‘األخرى اكتب:  وعند اجلهة
واآلن، َضع عدًدا من الشخصيَّات الكتابيَّة املعروفة على هذه الصورة. وميكنك أن تطلب من 

ب وضع األشخاص الذين درسوا عنهم  يف املشروع الرابع من دليل ال وميكنك وضع كما دراسة.  الطالَّ
العهد القدمي مثل يوسف ودانيال وأصدقائه الثالثة عند اجلهة األخرى من اللوح  عن شخصيات من أمثلة

 ’’.ملتزم متاًما ابلسلوك يف طريق هللا‘‘حتت عنوان 
ا يهوذا يف  فيمكنك وضعهما عند اجلهة املقابلة. وميكن أن تضعإيزابل وآخاب من العهد القدمي  أمَّ

ذ بطرس منحى  لى السياج مع سهم مصوَّب حنو السلوكأع يف طريق الشيطان. ولدى صلب يسوع، اختَّ
 طريق هللا. السلوك يف حنو طريق الشيطان، لكنَّه اتب الحًقا وعاد إىل

م حياهتم.  ر إىل أنه ال ميكنهم أن ميشوا على السياج ابقي أايَّ جيب على كّل مؤمن أن يقرِّر ما بل أشِّ
د على أمهية هذا القرار من حيث عالقته ابلنجاح يف التغلُّب على إذا كان سي تبع الشيطان أو هللا. شدِّ

 التجربة.
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 دقيقة( 15-10كيف واجهت شخصيَّات الكتاب املقدَّس التجارب؟ ) .5
س املختلفة املدرجة يف املشروع الرابع من دليل الدراسة. الحظ   ث عن شخصيَّات الكتاب املقدَّ حتدَّ

م  د أسباب فشل اإلنسان إذا استسلم للتجربة.تعرَّضوا هلقاوموا التجارب اليت كيف أهنَّ ا. وحاول أن حتدِّ

 ما هي اخلطوات املؤدية إىل التغلب على التجربة؟النقطة ت. حتدَّث عن  .6
(19-15دقيقة، دليل الطالب، ص.  10-15)

ر إىل واآلن، استعرِّض سريًعا اخلطوات السّت املؤدية إىل التغلُّب على الت  أنَّ هذا منطجربة. أشِّ
ميكنهم اتِّباعه للتعامل مع التجربة.

ست  خطوات للتغلُّب على التجربة
أدرِّك أنَّك تواجه جتربة .1
للتجربة’’ ال‘‘قخل  .2
ث مع هللا .3 ابدأ ابلتحدُّ
’’ما هو االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلين أسد ِّده؟‘‘اسأل نفسك  .4
ى هذه التجربةاحبث عن طرق هللا للتغلُّب عل .5
  َضع أهدافًا تساعدك على تسديد احتياجاتك ابلطريقة اليت يريدها هللا .6

15. مقتبس من دليل الطالب، ص 

أعطِّ  من دليل الطالب، 15القائمة الكاملة الواردة يف الصفحة إبجياز  بعد أن تكون قد عرضت
دة.مثاًل تبنيِّّ فيه كيف ميكنك استخدام هذا النمط مستعيًنا بتجربة  حمدَّ

للحصول على  من دليل الطالب 19-15الصفحات مثَّ ارجع وانقش كّل نقطة تفصياًل. راجع 
ة حول الطريقة اليت ميكنهم هبا استخدام كّل  املزيد من املعلومات حول كّل خطوة. حاول إعطاء أمثلة عدَّ

ب إعطاء بعض األمثلة  من العمل  عن التجاربنقطة مع التجارب املختلفة. وميكنك أن تطلب من الطالَّ
 الذي قاموا به يف املشروع الثاين من دليل الدراسة.
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دقائق( 10-5مي ِّز الفرق بني االحتياجات والتجارب ) .7
لكي يروا كيف ميكن هلذا االحتياج و التجربةلدى مناقشة التجارب املختلفة، حاول أن تفصل بني 

ويف الوقت نفسه، تسديد االحتياج الذي حياول  النمط الكتايّب أن يساعدهم على التغلُّب على التجربة،
 الشيطان استغالله.

ميكنك أن تبنيِّّ أيًضا أيَّ قانون من قوانني هللا ميكن لإلنسان أن ينقضه إذا استسلم لتجربة 
الشيطان.

دقيقة( 20-10’’ )لو كنُت هللا أو الشيطان‘‘يشاط  .8
ص إلإنَّ نشا ََ التجربةشراك الطالَّ ط اجملموعة الصغرية هذا خمصَّ جانب هللا  -ب يف النظر إىل جان

وجانب الشيطان.
ة أعطِّ كّل جمموعقخم بطباعة أو استخراج نسخة عن كلِّّ جمموعة من التعليمات على أوراق خمتلفة. 

، ’’لو كنُت هللا‘‘جانًبا واحًدا فقط من التجربة. فتعمل اجملموعة األوىل على جانب التجربة حتت عنوان 
. ’’لو كنُت الشيطان‘‘وعة أخرى على جانب التجربة حتت عنوان فيما تعمل جمم

حدِّد التجارب اليت ستستعني هبا أوَّاًل يف الصّف. إذا كان الصّف الذي تعلِّّمه ال يواجه عادًة 
دة املذكورة أدانه، قخم ابستبدال هذه األمثلة. واستخدم التجارب مألوفة لدى اليت قد تكون  التجارب احملدَّ

ب يف الصف.معظم ا لطالَّ
يف هذا النشاط، عليك أن تقسم الصّف إىل جمموعات صغرية، تضمُّ كلُّ جمموعة منها ما بني طفلني 

 جمموعات، إخل...( 6، 4، 2) يكون عدد اجملموعات زوجياا وأربعة أطفال. واحرص على أن
ر . ’’نلشيطاأو ا... لو كنُت هللا‘‘أعطِّ كّل جمموعة إحدى ورقيَت التعليمات حتت عنوان  . أ فسِّّ

ب حواىل  .دقائق إلجناز عملهم 5التعليمات مثَّ امنح الطالَّ
ب يف الصّف كيف ميكنهم إقناع املؤمنني مبقاومة التجربة أو  . ب اطلخب من كّل جمموعة إخبار مجيع الطالَّ

 .االستسالم هلا
ب االستماع إىل العرض الذي تقدِّمه كّل جمموعة كما لو أ . ت م كانوا هم أنفسهم اطلخب من ابقي الطالَّ هنَّ

.يتعرَّضون للتجربة
ب مناقشة اجلانب الذي كان أكثر إقناًعا ابلنسبة  . ث ََ التجربة، اطلب من الطالَّ بعد اإلصغاء إىل جان

. األكثر إقناًعا وإعطاء السبب اطلخب منهم تفسري جوانب احلجج جانب هللا أم الشيطان؟ -إليهم
 . غري مقنعة جيعل بعض احلجج عن السبب الذي ميكنكم أيًضا التحدُّث

ب مشاركة أّي أفكار إضافيَّة حول كيفيَّة حتسني مقاربة هللا أو الشيطان . ج . ميكنك أن تطلب من الطالَّ
ر يف سياق احلديث إىل أنَّ الشيطان وهللا قد حياوالن لفت االنتباه إىل احلاجة أو الرغبة املرتبطة  أشِّ

 .ابلتجربة
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انهللا أو الشيط ُُ لو كنت: يشاط

لو كنُت هللا. أ 1

 ألقنعك بعدم الغّش يف االمتحان يف املدرسة.هبذه الطريقة كنتخ لو كنتخ هللا، 

أمور قد تقوهلا هلذا الشخص أو تفعلها معه لتحاول أن تقنعه أبن  11و  5: دّون ما بني تكموعتعليمات جمل
 يعمل بنصيحتك.

لو كنُت الشيطان. ب1

 كنتخ ألقنعك أبن تغّش يف االمتحان يف املدرسة.   ذه الطريقةهبلو كنتخ الشيطان، 

أمور قد تقوهلا هلذا الشخص أو تفعلها معه لتقنعه أبن يعمل  11و 5تعليمات للمجموعة: دوِّن ما بني 
 بنصيحتك.

لو كنُت هللا. أ 2

 لتحظى بقبول أصدقائك. املخدرات تدخنيالطريقة  كنتخ ألقنعك بعدم  لو كنتخ هللا، هبذه

قد تقوهلا هلذا الشخص أو تفعلها معه لتقنعه أبن يعمل  أمور  11و 5: دوِّن ما بني تكموعجمل تعليمات
 بنصيحتك.

لو كنُت الشيطان. ب 2

رات الطريقة كنتخ ألقنعك بتدخني لو كنتخ الشيطان، هبذه  لتحظى بقبول أصدقائك. املخدِّ

الشخص أو تفعلها معه لتقنعه أبن يعمل  أمور  قد تقوهلا هلذا 11و 5: دوِّن ما بني تكموعتعليمات جمل
 بنصيحتك.
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لو كنُت هللا. أ 3

 الطريقة  كنتخ ألقنعك أبن تطيع والَديك. لو كنتخ هللا، هبذه

أمور  قد تقوهلا هلذا الشخص أو تفعلها معه لتقنعه أبن يعمل  11و 5: دوِّن ما بني تكموعتعليمات جمل
 بنصيحتك.

لو كنُت الشيطان. ب 3

 .ألقنعك أبالَّ تطيع والَديكذه الطريقة  كنت هبالشيطان، لو كنتخ 

أمور  قد تقوهلا هلذا الشخص أو تفعلها معه لتقنعه أبن يعمل  11و 5: دوِّن ما بني تكموعتعليمات جمل
 بنصيحتك.

دقائق( 5تطبيق شخصي ) .9
ب العمل على حفظ النمط املؤلَّ بغية القيام بتطبيق شخصّي للدرس  6من ف ، اطلب من الطالَّ

(. وأخربهم مَّت سيخضعون الختبار من دليل الطالب 15ص. لتعامل مع التجربة )خطوات يقومون هبا ل
عهم على البدء ابتِّباع هذا  قائمة فروض الصفقصري. ارجع إىل  ملعرفة اتريخ إجراء االختبار القصري. وشجِّّ

ر اتِّباع اخلطوة األوىل، النمط اليوم. وشدِّد على أمهية البدء ابخلطوة األوىل. وإذا كان  يصعب عليهم تذكُّ
عهم أقلُّه على إعداد قائمة ابلتجارب كافة اليت يواجهوهنا اليوم. فهذه واحدة من طرق بناء الوعي  شجِّّ

 على التجارب اليت تتعرَّض هلا.
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فروض .10
.13: 10كورنثوس  1اختبارًا قصريًا حول  ما جاء يف  األطفال يف هناية هذه احلصَّة، أعطِّ  . أ

13: 10كورنثوس  1

ل ُفُكم مِّن  الت جارِّبِّ غ ري  ما  ، ألن  هللا  صادٌِّق فًل يُك  رِّب ٌة فوق  طاقةِّ اإليسانِّ ما أصاب تُكم َت 
ا  .ت قدِّرون  عل يهِّ، ب ْل يه ُبُكم مع  الت جرِّب ةِّ و سيل ة  الن جاةِّ مِّنها والُقدر ة  على ا حتِّماهلِّ

، وعلى املشروع الرابع ’’احتياجايت ورغبايت‘‘ليل الدراسة على املشروع الثالث من دعالمات   عْ ضَ  . ب
س مع التجارب‘‘ ’’. ؟كيف تعاملت شخصيَّات الكتاب املقدَّ

ة السابقة إذا كنت قد مجعت املشروع الثاين من . ت ب اليومدليل الدراسة يف احلصَّ   بي ِّ . ، أرجعه إىل الطالَّ
.كيفيَّة تناسب املشروع اخلامس مع املشروع الثاين

أن يكونوا قد أجنزوها حبلول  ذا مل تكن قد اختذت قرارك، أطلِّع الطالب على املشاريع اليت جيدر هبمإ . ث
حتت عنوان ، وإذا كنت ختط ِّط الستخدام املشروع السادس من دليل الدراسة. احلصَّة املقبلة

ة زايرة شخصيَّ ‘‘ حتت عنوان واملشروع السابع، ’’التجربة استخدام منط جديد للتعامل مع‘‘
ا العمل املطلوب أخربهم بذلك لكي ينجزو، يف احلصَّة املقبلة’’ لشخصيَّة شهرية يف الكتاب املقدَّس

د .يف الوقت احملدَّ

ة املقبلة . ج ب قراءة الفصل الثالث من دليل الطالب لالستعداد للحصَّ .اطلب من الطالَّ

 تقييم الدرس .11
انت انجحة؟ أي أجزاء كانت من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء ك

ب؟ األصعب على الطالب ليفهموها؟ ما الذي بدا مفيًدا للغاية للطالَّ
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 الدرس الثالث
كيف تستعدُّ للتجربة

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

للنجاح يف التغلُّب على التجربة. من واجَ كمؤمن أن أستعدّ 

13: 10كوريثوس   1اآلية الرئيسية:  .2

م جَترِّ  َن الّتجارِّبِّ َغرَي ما َتقدِّروَن ما أصابَتكخ م مِّ ٌق فال يخَكّلفخكخ ، ألّن هللاَ صادِّ بٌَة فوَق طاقةِّ اإلنسانِّ
ا نها والقخدرََة على َاحتِّماهلِّ م مَع الّتجرِّبَةِّ َوسيَلَة الّنجاةِّ مِّ .عَليهِّ، َبْل يَهبخكخ

مادة مرجعيَّة للطالب .3

ابملشروع الثاين من ما ميكن االستعانة يتناسب الفصل الثالث من دليل الطالب مع هذا الدرس. ك
نظرة ‘‘ حتت عنوان وابملشروع اخلامس ’’حتديد التجارب اليت أواجهها‘‘، حتت عنوان دليل الدراسة

 يف هذا الدرس. ’’جديدة إىل التجارب القدمية

حتضري املعل ِّم هلذه احلصَّة .4

ذا الدرس هو العمل من خالل جتربة قد يكون أحد أفضل األمور اليت ميكنك القيام هبا للتحضري هل
استخدام منط جديد للتعامل ‘‘ حتت عنوان ابملشروع السادس من دليل الدراسةواحدة أو جتربتني مستعيًنا 

هذا . ميكنك أن جتعل تتَّبعه كنمط  ’’االستعداد للتجربة‘‘ حتت عنوان ملشروع الثامناب، و ’’مع التجربة
 ريق اخلربة كيفيَّة االستعداد للتجارب.عن ط الدرس انجًحا من خالل التعلُّم

دقائق( 5حتضري للدرس ) .5

ب مشاركة اختباراهتم املتعلِّّقة ابستخدام النمط اجلديد يف التعامل  ميكنك أن تطلب من بعض الطالَّ
ب قد ال يرغبون يف مشاركة  ل. إذا كنت تعتقد أن الطالَّ ثنا عنه يف  الدرس األوَّ مع التجربة الذي حتدَّ

ن على استعداد ملشاركة مثل واحد أو مثَلني من حياتك الشخصيَّةأجوبة ش ة، كخ أو  خصيَّة يف بداية احلصَّ
ب سابقني  . من حياة طالَّ
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دقائق( 5املهارات األساسيَّة الًلزمة للتعامل مع التجارب ) .6

ص بضع دقائق للتشديد على أمهية االستعداد  للتغلُّب على التجارب. هناك أربع مهارات خصِّّ
ب تنميتها إذا أرادوا أن ينجحوا يف االستعداد للتجارب والتغلُّب عليها. ة جيب على الطالَّ مهمَّ

ن من  . أ  .حتديد التجربة فور بروزهاالتمكُّ

ن من  . ب .تقييم الوضع وحتديد االحتياج أو الرغبة اليت حياول الشيطان أن جيعلهم يسدِّدوهناالتمكُّ

ن من . ت .احتياجاهتم ورغباهتم، ومن مثَّ السلوك يف طريق هللا اكتشاف طريقة هللا لتسديد التمكُّ

ن  . ث . طريق الشيطان يف أثناء التعرُّض للتجربة يف طريق هللا أونتائج السلوك يف حتديد من  التمكُّ
.فيساعد األمر على حث  اإلنسان على ات ِّباع طريق هللا

(22-20ص.  دليل الطالبدقائق  10-5) ’’إىل هللا اقرتب‘‘النقطة أ حتدَّث عن  .7

ع انقش أمهية االقرتاب إىل هللا كوسيلة رئيسيَّة لالستعداد للتجربة. اعترب ة هذه فرصة إللقاء نظرة موسَّ
م حياتنا. لكنَّ هذه النقطة هي نقطة االنطالق األهّم  ة. سنتعرَّض للتجارب طيلةعلى احلياة املسيحيَّ  أايَّ

 ابدأ ابالقرتاب إىل هللا. -لالستعداد للتجربة
د يكون من املفيد أيًضا التشديد على أمهية العالقات يف االستعداد للتجارب وحماربتها. فهذه ق

 بقوَّتنا اخلاصَّة،عبارة عن حرب روحيَّة والشيطان عدّو قوي. وإذا حاولنا أن حنارب جتارب الشيطان 
صبح النجاح حليفنا.جيش هللا، ي املعركة. لكن عندما ننضّم إىلفغالًبا ما سنخسر  ومبجهودان الشخصي،

ن من حماربة التجارب. لكن جيب أن نكون أيًضا على  جيب أن نكون على عالقة وثيقة ابهلل لنتمكَّ
ا  ا جدا عالقة وثيقة مبؤمنني آخرين قادرين على مساعدتنا عندما نواجه التجارب. فهم يشكِّلون جزًءا مهما

منني آخرين، تتاح أمامنا فرص أفضل لتسديد ليمة مبؤ نكون على عالقة س من احلياة السليمة. فعندما
ة التجارب -سب طرق هللااحتياجاتنا حب  .والوقوع يف اخلطيَّة وابلتايل التخفيف من حدَّ
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 طرق هللاا يتوافق مع ت  مبطة ب، سد ِّد احتياجاحتدَّث عن النق .8
(25-22دقيقة، دليل الطالب ص.  10-20)

ة اليت متَّ تناوهلا طرق ا يتوافق مع سدِّد احتياجاتك مب‘‘ حتت عنوان النقطة ب،يف  انقِّش النقاط املهمَّ
ة أو دراسات حاالت لتستعني هبا يف النقاش داخل الصّف. وميكنك ’’هللا . واحرص على إعداد أمثلة عدَّ

دوها يف  ب الرجوع إىل بعض التجارب اليت عدَّ املشروع الثاين من دليل الدراسة حتت أن تطلب من الطالَّ
نظرة ‘‘ حتت عنوان ، ويف املشروع اخلامس من دليل الدراسة’’حتديد التجارب اليت أواجهها‘‘ عنوان

س ’’جديدة إىل التجارب القدمية ص وقًتا يف الصّف لتبنيِّّ هلم كيف ميكنهم استخدام الكتاب املقدَّ . خصِّّ
 الكتشاف طرق هللا لتسديد احتياج معنيَّ أو إشباع رغبة معيَّنة.

ب ليقيِّّموا بدقَّة العمل الذي قاموا به يف املشروع الثاين من دليل الدراسة، حاول أن تساع د الطالَّ
 أو الرغبات من كّل مثل. الحظ ما إذا كانوا قد جنحوا يف حتديد االحتياجات 5و 4وخصوًصا السؤالني 

احلقيقيَّة الكامنة وراء كل جتربة.
وا ببساطة عن احلاجة إىل مقاومة الشي م ذهبوا إىل ما هو أعمقطان هل عربَّ من ذلك وتعاملوا  أم إهنَّ

مع االحتياجات والرغبات احلقيقيَّة اليت يستغلِّّها الشيطان يف حياهتم؟
لة ابالحتياجات يف حياتنا.  من دليل الطالب 8-7الصفحَتني ارجع إىل  للحصول على قائمة مفصَّ

 ’’ناسبةدعِّ هللا حيد ِّد الرغبات امل‘‘أعطِّ مقد ِّمة عن النقطة ت،  .9
(29-25دقائق، دليل الطالب، ص.  3-5)

االحتياج. بينما تعطي مقدِّمة عن هذه النقطة، احرص على أن يفهموا أوَّاًل الفرق بني الرغبة و 
ة يف هذه النقطة. ميكنك االستعانة أبمثلة توضيحيَّة عدَّ

من دليل  17-15من برانمج الدرس يف الدرس األوىل )ص.  15-12النقاط وميكنك الرجوع إىل 
هذه ف( للحصول على معلومات إضافيَّة حول الفرق بني االحتياجات والرغبات. املعلِّّم الذي بني يديك

ا ابلنسبة إىل  املسألة ة جدا ب كيفيَّة تطبيق هذه املعلومات يف  مهمَّ ب. واحرص على أن يفهم الطالَّ الطالَّ
 اختباراهتم اليوميَّة.
ب حتديد بعض ر ’’اكتشف صفات هللا‘‘، 1النقطة الفرعيَّة لدى تناول  غبات هللا ، اطلب من الطالَّ

سة على بعض النصوص إذا مل اليت جيب أن نتبنَّاها حنن أيًضا . وميكنك أن تطلب منهم فتح كتبهم املقدَّ
ة. راجع  نوا من طرح أفكار عدَّ لالستعانة ببعض النصوص الكتابيَّة  من دليل الطالب 26صفحة يتمكَّ

 لواردة فيهما.ا
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 ، ختلَّص من الشهوات القدمية اآلمثة2-حتدَّث عن النقطة ت .10
(28-26دقيقة، دليل الطالب، ص.  5-15)

د على أمهية عدم  ب تعداد الرغبات اآلمثة اليت جيدر هبم التخلُّص منها. شدِّ اطلب من الطالَّ
برغبات إهليَّة إذا أرادوا أن ينعموا  الرغبات القدمية، وعلى ضرورة استبداهلا هذه االكتفاء ابلتخلُّص من

ابستقرار فعلي يف مسريهتم املسيحيَّة.
نوا من  روا لسائر الطالب يف الصف كيف متكَّ ب أن يفسِّّ وميكنك أن تطلب من بعض الطالَّ

اآلمثة. القدمية التخلُّص من رغباهتم
ا أتذى أحد ك جرَّاء خطيَّة ارتكبها أحدهم حبقِّ  رمبَّ ب يف صفِّ ا الطالَّ ه، مثل االعتداء اجلنسي. ورمبَّ

بيشعر هذا الطالب ابلغضب جتاه هذا الشخص ويريد االنتقام منه.  ر للطالَّ ص بعض الوقت لتفسِّّ   خصِّّ
كوا بعدم الغفران والغضب م إذا متسِّّ ، يف قلوهبم كيف ميكنهم أن يرفعوا مسألة االنتقام إىل هللا. وقخل هلم إهنَّ

مف أكثر ممَّا يؤذون أّي شخص آخر.بذلك يؤذون أنفسهم  إهنَّ
ر هلم كيف ميكنهم أن يدرِّبوا أذهاهنم على  وبداًل من أن يفكِّروا يف الطريقة اليت سينتقمون هبا، فسِّّ

 النقطة ث ه املسألة ضمنالطريقة الصائبة للتعامل مع الشخص الذي أساء إليهم. وميكن أيًضا معاجلة هذ
’’.بهاجتارب  ميكن جتنُّ مثَّة ‘‘حتت عنوان 

 ، قي ِّم رغبات  على أساس قيم الكتاب املقدس3-حتدَّث عن النقطة ت .11
(29-28دقائق، دليل الطالب ص.  5-10)

ب جيدقد  سقيم الكتاصعوبًة يف فهم مسألة  الطالَّ . فاألمر يعتمد على نضوجهم الروحي. ب املقدَّ
أختار أالَّ أعطي ‘‘ميكننا القول: هللا  ه جيب جتاهل بعض الرغبات. وبفضل مساعدةساعدهم ليفهموا أنَّ 

’’.هذه الرغبة أولويَّة يف حيايت

(31-29دقيقة، دليل الطالب ص.  20-10)  مثَّة َتاربيمكن َتنُّبهاالنقطة ث، حتدَّث عن  .12

، احرص على إعطاء ’’جتنُّبها جتاربيمكنمثَّة ‘‘ضمن سياق احلديث عن هذا املوضوع حتت عنوان 
تفسري هذا املوضوع. ميكنك أيًضا أن تعطي بعض التالميذ أمثلة حول كيفيَّة بعض األمثلة الواضحة ل

 جتنُّبهم بعض التجارب.
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دقيقة( 20-10مثل عن املشروع الثامن من دليل الدراسة ) .13

 من دليل الدراسة 8ابملشروع قبل هناية احلصَّة، ميكنك أن أتخذ جتربة معيَّنة على سبيل املثال للقيام 
على إجناز العمل على هذا املشروع . فمن شأن ذلك أن يساعدهم ’’ستعداد للتجربةاال‘‘ حتت عنوان

ة اليوم. بعدالذي سيعملون عليه   حصَّ

 حتدَّث عن النقطة ج، ُكن واعياا على اسرتاتيجيَّات الشيطان .14
(32-31دقائق، دليل الطالب ص.  5-10)

ص بعض أحيااًن كثرية، يرتبك املؤمنون اجلدد بسبب االسرتاتيجيَّا ت اليت يستخدمها الشيطان. خصِّّ
دليل االسرتاتيجيَّات املختلفة اليت يستخدمها الشيطان، وقد ورد البعض منها يف الوقت ملناقشة بعض 

 . كما وميكنك إضافة اسرتاتيجيَّات أخرى.32-31الطالب ص. 
قد تدّل  احرص على التوضيح أنَّ عودة التجارب قد تكون داللة على أكثر من أمر واحد. فهي

ملعاجلة هذه املسألة. 8-7: 4على ابتعاد اإلنسان عن يسوع. استشهد مبا جاء يف رسالة يعقوب 
لكن أحيااًن أخرى، ال تكون عودة التجارب داللة على االرتداد الروحي. خّصص بعض الوقت 

ط هذين املرجعني تبار نظرًا ال 14: 11ويف رسالة كورنثوس الثانية  13: 4ملناقشة ما جاء يف إجنيل لوقا 
بتجارب الشيطان.

تطبيق شخصي .15

 8املشروع طالب أبخذ جتربة معيَّنة وإكمال  قيام كلّ  يتمحور التطبيق الشخصي هلذا الدرس حول
. ال جيدر ابلطالب أن يفعلوا ذلك يف الصف. ’’االستعداد للتجربة‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان 

عهم على حماولة استخدام ما تعلَّموه  عندما يواجهون التجارب. شجِّّ

فروض .16

حتديد التجارب اليت ‘‘ حتت عنوان على املشروع الثاين من دليل الدراسةضع عالمات  . أ
 ،’’نظرة جديدة إىل التجارب القدمية‘‘ حتت عنوان وعلى املشروع اخلامس،  ’’أواجهها

.إذا مل تفعل ذلك بعد

زايرة شخصيَّة ‘‘ عنوان حتت املشروع السابع من دليل الدراسةضع عالمات على  . ب
.’’لشخصيَّة شهرية يف الكتاب املقدَّس
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ب الختبار قصري حول ما جاء يف رسالة   . ت ع الطالَّ ة، أخضِّ يف هناية احلصَّ
.8-7: 4يعقوب 

8-7: 4يعقوب 
م7 نكخ م8. فَاخَضعوا هللِّ وقاوِّموا إبليَس لِّ َيهرخَب مِّ نكخ َن هللاِّ لَيقرَتَِّب مِّ لوا. اَقرَتِّبوا مِّ  اَغسِّ

مِّ الرّْأيِّ وَطه ر قَلَبَك اي ُكل  ، أي ها اخلاطِّئونَ ، أيدَِّيُكم .مخنَقسِّ

ب   . ث ة املقبلةاطلب من الطالَّ .قراءة الفصل الرابع من دليل الطالب استعداًدا للحصَّ

تقييم الدرس .17

 من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء كانت انجحة؟
ب؟أي أجزاء كانت األصعب على الطال  ب ليفهموها؟ ما الذي بدا مفيًدا للغاية للطالَّ
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 الدرس الرابع
التعامل مع الفشل

 حقيقة كتابيَّة رئيسيَّة .1

إىل هللا. عامل مع فشلي بطريقة تساعدين على االقرتابجيب أن أتعلَّم أن أت

16-15: 4اآلية الرئيسيَّة: عِباييني  .2
ٍز َعْن أْن يخشفِّ 15 ّل جَترِّبٍَة ما َعداوَرئيسخ َكهَنتِّنا غريخ عاجِّ ثَلنا لِّكخ نا، وهَو الذي َخَضَع مِّ َق على َضعفِّ

َد نِّعَمًة تخعينخنا عِّنَد احلاَجةِّ 16 .اخَلطيَئةَ  بِّ الّنعَمةِّ لَنناَل َرمَحًة وجنِّ .فْلنَ تَ َقّدْم بِّثَِّقٍة إىل َعرشِّ واهِّ

مادة مرجعيَّة للطالب .3

ابملشروع الرابع من . ميكن أيًضا االستعانة يتناسب الفصل الرابع من دليل الطالب مع هذا الدرس
س مع التجربة‘‘دليل الدراسة حتت عنوان  ملشروع السابع اب، و ’’؟كيف تعاملت شخصيَّات الكتاب املقدَّ

س‘‘حتت عنوان  يف هذا الدرس. ’’زايرة شخصيَّة لشخصيَّة شهرية يف الكتاب املقدَّ

دقائق( 5لفشل )إىل ايظراتن  .4

ر إىل أن ال جيوز اعتبار احلديث عن الفشل مبثابة موافقة عليه.  يف بداية درس اليوم، فاملؤمن أشِّ
ال أبس يف ذلك، فاهلل ‘‘ويقول لنفسه:  بشكل اعتياديّ  الذي يسعى إىل السلوك يف طرق هللا لن ُيطئ

 جيب أن يكون لدينا اجتاه قلب هللاو . اربال يريد هللا أن نستسلم للتج’’. سيغفر يل إذا طلبت منه ذلك
 نفسه.

من وقت آلخر. اهلدف من هذا الدرس هو تسليط  لكن من انحية أخرى، يستسلم معظمنا للتجربة
كيفيَّة   والنظر إىل عواقب فشلنا. كما أنَّنا سنتطرَّق إىل نافشلاألسباب اليت تؤدي إىل الضوء على بعض 

 الفشل.التعامل مع 
خالصه يف تلك املرحلة. ال يوجد ه خسر أنَّ فهذا ال يعين  يف مقاومة التجربةاإلنسان فشل إذا 

التجارب. وعندما نفشل، جيب أن  ةبذل كّل ما يف وسعنا ملقاومنإنسان كامل لكن ميكننا مجيًعا أن 
نكون صادقني وأن نعرتف بذلك وأن نزداد قوَّة لكي نتعامل مع التجربة نفسها بشكل أفضل إذا تعرَّضنا 

ًدا يف املستقبل.  هلا جمدَّ
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 ؟عندما تستسلم للتجربة دثما الذي حيالنقطة أ،  حتدَّث عن .5
(38-33دليل الطالب ص. دقيقة،  10-15)

ب إبداء ردود فعلهم جتاه هذه املسألة ’’ ما الذي جيري عندما تستسلم للتجربة؟‘‘ :اطلب من الطالَّ
ب بعض الوقت إلعطاء أمثلة عن نتائج استسالمهم للتجربة. امَنح الطالَّ

اليت متَّ تناوهلا يف  12تكرِّسه للحديث عن كلِّّ واحدة من النتائج السالوقت الذي وعليك أن حتدِّد 
االستسالم للتجربة يؤدي إىل ‘‘حتت عنوان 9-للنقطة الفرعية أهذا اجلزء. لكن جيب إيالء اهتمام خاص 

. وبعد أن . لقد تعلَّم كثريون بيننا كيفيَّة تربير أخطاء املاضي’’إجياد تفسري منطقي للصواب واخلطأ
ا أن نظل ’’ آلية التربير‘‘أصبحنا مؤمنني، مل نفقد على الفور  هذه. يف الواقع، قد جند أنَّه من السهل جدا

 نربِّّر اخلطااي الصغرية. من هنا أمهية جتديد أذهاننا والنظر إىل كّل جتربة من منظور هللا.
ر بدقَّة كم يكون سهاًل علينا أنف’’. تقسية قلوبنا‘‘مسألة  9الفرعيَّة  أيًضا، تتناول النقطة نقّسي  سِّّ

. وعندما نسمح لعقلنة األمور ابلنمّو يف حياتنا، وجتاهلناه تبكيت هللا لنا على خطاايان قلوبنا إذا رفضنا
ا علينا أن نقّسي قلوبنا.  يصبح سهاًل جدا

س يف  ص وقًتا للنظر إىل النتائج الواردة يف قصص الكتاب املقدَّ من  لرابع والسابعاملشروعني اخصِّّ
بك.دليل الدراسة . واخرَت تلك اليت جتدها أكثر إفادًة لطالَّ

(42-39دقائق، دليل الطالب ص.  10-5) حتدَّث عن النقطة ب، ملاذا يستسلم البعض للتجربة؟ .6

كيف تعاملت ‘‘ حتت عنوان الدراسةمن دليل الرابع املشروع استخدم األمثلة الكتابيَّة نفسها من 
س مع التجاربشخصيَّات  زايرة شخصيَّة لشخصيَّة ‘‘ السابع حتت عنواناملشروع من ، و ’’؟الكتاب املقدَّ

س  العديدة ، ملناقشة سبب استسالم الناس للتجربة. ومن خالل األمثلة الكتابيَّة’’شهرية يف الكتاب املقدَّ
س ال يذكر سبب استسالمهم للتجربة.  ميكنك ختمني السبب، مبا أن الكتاب املقدَّ

ب مشاركة أمثلة من حياهتم الشخصيَّة متعلَّقة ابستسالمهم للتجارب.  أيًضا، اطلب من الطالَّ
ن رجااًل ونساًء. فليساحرص على غربلة األمثلة اليت يستخدموهنا  من  خصوًصا إذا كان الصف يتضمَّ

كان الصّف يضمُّ   متعلِّّقة ابلتجارب اجلنسيَّة يف هذا اإلطار. وحَّتَّ إذا الالئق مناقشة تفاصيل دقيقة
لتفاصيل اليت تتمُّ مشاركتها إذ ميكن ملناقشة هذه التفاصيل أن تثري إىل اأشخاًصا من جنس واحد، انتبه 

بك.  أفكارًا غري صحيَّة يف أذهان طالَّ
بك  -ميكنك معاجلة هذا األمر من خالل القيام بشكل مسبق ابختيار األمثلة اليت يقدِّمها طالَّ

ليت أدرجوها ضمن فروضهم يف هذا الصّف، وخمتارًا األمثلة املناسبة بينها بدون ذكر مستخدًما األمثلة ا
ب املعنيِّّني.  أمساء الطالَّ
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ب لفشل املاضي ) .7 دقيقة( 15-5تقييم الطًلَّ

ب اختيار جتربة واحدة أو اثنَتني استسلموا هلا يف حياهتم. هل ميكنهم حتديد سبب  اطلب من الطالَّ
ا ه ة أسهمت يف فشلهم. وقد يكون من املفيد أن تطلب منهم الرجوع إىل استسالمهم؟ رمبَّ ناك أمور عدَّ

 املتعلِّّقة هبذا الدرس. مشاريع دليل الدراسةبعض التجارب اليت ذكروها يف 

  ماذا جيب أن تفعل بعد أن تستسلم للتجربة؟حتدَّث عن النقطة ت،  .8
(44-42دقيقة، دليل الطالب ص.  10-15)

كبريًا ملناقشة ما جيب على اإلنسان فعله بعد استسالمه للتجربة. وبعد مناقشة املواضيع أعِّر اهتماًما  
عهم على استخدام هذه األفكار يف وقت صالهتم، عندما يصلُّون املختلفة املندرجة ضمن هذا اجلزء،  شجِّّ

ألّي جتارب تعرَّضوا هلا يف ذلك اليوم.

دقائق( 10-5ه يف الكتاب املقدَّس؟ )كيف تعامل هللا مع األشخاص الذين أخطأوا إلي .9

ما جيب على اإلنسان فعله بعد أن يستسلم للتجربة، ميكنكم إلقاء نظرة على كيفيَّة لدى مناقشة 
س مع فشلهمتعامل شخصيَّ  . اعرتف داود وبطرس خبطاايمها، خالفًا ليهوذا. ميكنك ات من الكتاب املقدَّ

شخاص الذين يعرتفون خبطاايهم. فداود ظلَّ ملًكا وأصبح بطرس أن تناقش أيًضا كيفيَّة تعامل هللا مع األ
ا يف الكنيسة  .بعد اعرتافهما خبطاايمها قائًدا مهما

دقائق( 5التعهُّد بعدم الفشل جمدَّداا ) .10

ب أنَّه ال جيدر هبم أن يقطعوا عهوًدا أمام هللا بعد أن يستسلموا للتجربة. قد يظنُّ بعض  ر للطالَّ فسِّّ
اي رب، ها قد استسلمت هلذه ‘‘أمام هللا قائلني:  نو ديتعهَّ م يقومون برّد فعل روحّي جّيد حني املؤمنني أهنَّ 

ًدا هلذه التجربة د على حّل ’’. التجربة. واآلن، أعدك بعدم االستسالم جمدَّ ال يساعد هذا النوع من التعهُّ
ة أعظم على اإلنسان عندما يفشل املشكلة الفعليَّة. فبإمكان الشيطان أن يستخدم هذا األمر جللب دينون

ًدا يف املستقبل. جمدَّ
ا من األفضل أن يقول: وإذا أراد  د ‘‘اإلنسان أن يقطع عهًدا أمام هللا، فرمبَّ اي رب، أريد أن أتعهَّ

ة( __________ من الوقت أمامك ابالقرتاب أكثر إليك كلَّ يوم.   د املدَّ كما أعدك بتخصيص )حدِّ
’’.رضيكيت تاللكي أتعامل معها ابلطريقة  عن هذه التجربة أنت ما تقوله األسبوع املقبل لدراسة

من األسهل حفظ هذا النوع من الوعود. وهو يساعد على املدى الطويل على االقرتاب أكثر إىل 
هللا، وبناء عالقة وثيقة به.
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دقائق( 5تطبيق شخصي  ) .11

 بشأن فشلهم. عليهم أن يسارعوا إىل ركِّز يف التطبيق الشخصي على أمهيَّة تكلُّمهم بصدق مع هللا
االعرتاف خبطاايهم. كما جيدر هبم أن يبحثوا عن طرق تساعدهم على التعلُّم من أخطائهم. جيب أن 

وا بشكل أفضل للتجارب  تساعدهم هذه اإلخفاقات على حتديد النواحي اليت جيدر هبم فيها أن يستعدُّ
 اليت سيواجهوهنا يف املستقبل.

فروض  .12

. وميكنك ’’االستعداد للتجربة‘‘من دليل الدراسة، حتت عنوان  املشروع الثامنمات على ضع عال
ب اإلجابة على السؤال  قبل تسليم املشروع. إذا طلبت منهم ذلك، فقد حيتاج  7أن تطلب من الطالَّ

م إلكمال املشروع، اعتماًدا  ب إىل املزيد من األايَّ ه التجربة اليت على الوقت الذي يواجهون فيبعض الطالَّ
 استخدموها يف هذا املشروع.

ع الطالب الختبار قصري حول اخلطوات السّت اليت جيدر هبم القيام هبا   ة، أخضِّ يف هناية احلصَّ
للتغلُّب على التجربة.

ست  خطوات للتغلُّب على التجربة
أدرِّك أنَّك تواجه جتربة .1
للتجربة’’ ال‘‘قخل  .2
ث مع هللا .3 ابدأ ابلتحدُّ
’’ما هو االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلين أسد ِّده؟‘‘ك اسأل نفس .4
احبث عن طرق هللا للتغلُّب على هذه التجربة .5
 َضع أهدافًا تساعدك على تسديد احتياجاتك ابلطريقة اليت يريدها هللا .6

15. مقتبس من دليل الطالب، ص 

 تقييم الدرس .13

انت انجحة؟ أي أجزاء كانت من فضلك، اطرح أفكارك لتحسني هذا الدرس. أي أجزاء ك
ب؟ األصعب على الطالب ليفهموها؟ ما الذي بدا مفيًدا للغاية للطالَّ
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الدرس اخلامس
 امتحان

مقد ِّمة .1

مة عن الدرس التايل الذي ستعلِّّمه.  أعطِّ مقدِّ

ة األوىل من الدرس  أو أّي واحد دليل الدراسةوزِّع  . أ من املشاريع اليت جيب إجنازها قبل موعد احلصَّ
 تايل الذي ستعلِّّمه.ال

ب الذهاب إىل الصفحة األخرية من دليل الدراسة اجلديد  . ب فيجدوا نسخة فارغة  ،اطلب من الطالَّ
 . أطلِّعهم على اتريخ كّل اختبار قصري ومشروع وامتحان.قائمة فروض الصفّ عن 

ب، وأطلِّعهم على الصفحات اليت تريد منهم قرا دليل الطالبوزِّع   . ت ءهتا قبل موعد اجلديد على الطالَّ
احلصَّة املقبلة.

ب االمتحان املتعل ِّق ابلدرس احلايل. .2 سل ِّم الطًلَّ

ع إليهم كافة االختبارات القصرية واملشاريع اليت وضعت عليها عًلمات. .3 وإذا مل تفعل ذل  بعد، أرجِّ
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 دليل الدراسة.
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 امتحان
 أجوبة االمتحاندليل 

 شهادة يف الدرس
 

 

 

 

 

 

 

من دليل املعلِّّم للحصول على املزيد من املعلومات حول كيفية استخدام االمتحان  5راجع الصفحة 
 والشهادة.





 التجربة  اإلسم 
 الطبعة اخلامسة االمتحان  التاريخ
 الصف _____  الصف  

 واحدة لكّل سؤال( )نقطة’’ خطأ‘‘أو ’’ صح  ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية
 إذا كان اجلواب صحيًحا.  X  َضع عالمة تعليمات:

 إذا كان اجلواب خطأ.  0  َضع عالمة
 

 ويهرب منك.إذا قاومت الشيطان، فهو يتوقَّف عن جتربتك  ______ .1

 أفضل طريقة لالستعداد للتجربة هي االقرتاب إىل هللا. ______ .2

 بعد أن تصبح مؤمًنا، يريد هللا أن تتجاهل رغباتك. ______ .3

 مل يتعرَّض يسوع أبًدا للتجارب الصعبة اليت يتعرَّض هلا الناس اليوم. ______ .4

 يوقعّن فيها.يريد الشيطان مّّن أن أفكِّر دائًما يف النتائج النهائية للتجربة اليت حياول أن  ______ .5

 وعد هللا بتسديد احتياجاتك كلَّها. ______ .6

 عندما جيرِّب الشيطان الناس ليوقعهم يف اخلطيَّة، فهو يقول هلم عادًة إنَّه جيرِّهبم. ______ .7

 أيمر هللا املؤمنني ابلتخلُّص من الرغبات اآلمثة. ______ .8

 ما من أمر يستطيع املؤمن أن يقوم به لتجنُّب أّي جتربة من الشيطان. ______ .9

 الناس للتجربة، فإهنم خيتربون عادًة شعورًا مؤق ًَّتا ابالكتفاء واملتعة يف ما يفعلونه.عندما يستسلم  _____ .11

 ال جيوز أن أهرب أبًدا من أّي أمر يعرِّضّن للتجربة ويوقعّن يف اخلطيَّة. _____ .11

 مهما صرفَت وقًتا يف االستعداد للتجربة، سيظّل الشيطان جيرِّبك ليوقعك يف اخلطيَّة. _____ .12

ًدا. عندما يستسلم اإلنسان _____ .13  لتجربة ما، يصبح من األسهل عليه أن يستسلم للتجربة نفسها جمدَّ

 عندما يتعرَّض اإلنسان للتجربة، جيب عليه أن يلعن الشيطان فورًا. _____ .14

لن حياول الشيطان أبًدا أن جيعلك تشعر ابلذنب جراء استسالمك للتجربة بعد أن تعرتف  _____ .15
 خبطيَّتك هلل.

 



  2 

 ’’خطأ‘‘أو ’’ صح  ‘‘ب أجب على األسئلة اآلتية

دت احتياجايت مبا يتوافق مع _____ .16 طرق هللا، لن يكون أمام الشيطان العدد نفسه من الفرص  إذا سدَّ
 ليجرِّبّن يف هذه اجملاالت.

 التعرُّض للتجربة خطيَّة. _____ .17

 جيب أن أكلِّّم هللا دائًما يف كلِّّ مرَّة أتعرَّض للتجربة. _____ .18

 إذا أطلق اإلنسان العنان لرغباته، ميكن أن يواجه صعوبة أكرب يف مقاومة التجارب. _____ .19

رَّب بفعله لكي ال تفعله.ال أبس يف أن تفكِّ  _____ .21  ر يف فعل ما جتج

ًدا هلذه التجربة. _____ .21 د أمام هللا بعدم االستسالم جمدَّ  بعد أن تستسلم لتجربة معيَّنة، جيب أن تتعهَّ

عندما أتعرَّض للتجربة، جيب أن أحاول دائًما حتديد االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلّن  _____ .22
 أسدِّده.

 نقاط لكّل سؤال( 3)أسئلة متعد ِّدة اخليارات 
 اجلواب األفضل ودوِّن احلرف اخلاص به على السطر الفارغ قبل السؤال.تعليمات: اخرَت 

 أفضل طريقة للتغلب على التجربة تقضي ب ______ .1
 ’’(ليست موجودة‘‘جتاهلها )تقول لنفسك:  . أ

ث عن كّل جتربة.  . ب س تتحدَّ  التأمل يف آايت من الكتاب املقدَّ
 السخرية من التجربة.  . ت

 مرَّة جيرِّب هللا الناس ليوقعهم يف اخلطيَّة؟كم  ______ .2
 هو يفعل ذلك فقط إذا كان اإلنسان خاطًئا. . أ

 هو يفعل ذلك أحياًًن عندما يتمرَّد اإلنسان على وصاايه.  . ب
 هو ال يفعل ذلك أبًدا.  . ت

 أسئلة ذات أجوبة وجيزة
  نقاط( 6ما هي التجربة؟ ) .1

  
  
  
  



اختبار الطبعة اخلامسة االمتحان  3  

 لكّل جزء( نقطة، نقطتان 12) للتجربة؟ لالستعداداليت ميكنك القيام هبا  6ما هي األمور ال .2
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 ماذا جيب على اإلنسان أن يفعل )كيف جيدر به أن يفكِّر(  عندما يتعرَّض للتجربة؟ .3
 نقاط لكّل جزء(. 3نقطة،  18خطوات اليت متَّت مناقشتها يف الصف. ) 6أذكر خطَّة العمل املؤلَّفة من 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

يف كّل مرَّة جيرِّبك الشيطان، هو حياول أن جيعلك تسدِّد احتياًجا واحًدا أو تشبع رغبة واحدة على األقّل  .4
ر الفرق بني احتياجاتك ورغباتك. )  نقاط( 7يف حياتك. فسِّّ

  
  
  
  
  
  

 

 



  4 

رِّب أعطِّ مثَلني عن االحتياجات والرغبات. حاول أن ختتار تلك اليت يستخدمها الشيطان غالًبا عندما جي .5
 نقاط، نقطتان لكّل جزء(. 8املؤمنني )

  رغبة

  رغبة

  احتياج

  احتياج

 فعل بعد أن يتعرَّض للتجربة؟ماذا جيب على املؤمن أن ي .6
 نقاط، نقطتان لكّل جزء( 8دوِّن أربعة أمور على األقل جيب على املؤمن أن يفعلها. )

1.   
  

2.   
  

3.   
  

4.   
  

 نقاط لكّل آية( 7نقطة،  14دوِّن آايت احلفظ ) .7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التجربة
الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان

1الصفحة 
 صح أو خطأ

)نقطة واحدة لكل سؤال(

1. X صح
2. X صح
 خطأ 0 .3
 خطأ 0 .4
 خطأ 0 .5
6. X صح
 خطأ 0 .7
8. X صح
 خطأ 0 .9

11. X صح
 خطأ 0 .11
12. X صح
13. X صح
 خطأ 0 .14
 خطأ 0 .15

الصفحة 2 
X .16 صح

17. 0 خطأ 
X .18 صح

X .19 صح

21. 1 خطأ 

21. 0 خطأ 

X .22 صح

3 نقاط لكل سؤال() أسئلة متعدَّدة اخليارات 
1. ب 
2. ت 

أسئلة ذات أجوبة وجيزة

1. 6 نقاط 
عندما حياول الشيطان أن جيعلك تنقض 
قوانني هللا مللء احتياج أو إشباع رغبة يف 

حياتك.



 التجربة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 3صفحة 

 نقطة، نقطتان لكّل جزء 12 .2
 مقرتحة:أجوبة 

 االقرتاب إىل هللا .1
 قراءة الكتاب املقدس .2
 حتديد التجارب الرئيسية اليت تتعرَّض هلا .3
 حتديد االحتياج أو الرغبة .4
 اكتشاف طريقة هللا لتسديد احتياجاتك .5
 االلتزام بتسديد احتياجاتك مبا يتوافق مع طرق هللا. .6
 التخلُّص من الرغبات اآلمثة .7
 تنمية رغبات إهليَّة يف قلبك .8
 رغباتك على أساس قيم الكتاب املقدَّس تقييم .9

 تعلُّم كيفيَّة جتنُّب التجارب .11

 نقاط لكّل جزء 3نقطة،  18 .3
 أدرِك أنَّك تواجه جتربة .1
 للتجربة’’ ال‘‘ُقل  .2
 ابدأ ابلتحدُّث مع هللا .3
 ’’ما هو االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلين أسدِّده؟‘‘اسأل نفسك  .4
 هذه التجربةاحبث عن طرق هللا للتغلُّب على  .5
 َضع أهدافًا تساعدك على تسديد احتياجاتك ابلطريقة اليت يريدها هللا .6

  



 التجربة
 الطبعة اخلامسة االمتحان

 دليل أجوبة االمتحان
 نقاط 6 .4

 أجوبة مقرتحة:
 شيء جيب أن حنصل عليه لكي خنترب ملء احلياة بشكل مستمّر. االحتياج هو

 لكنَّنا ال حنتاج إليه ابلضرورة.شيء نريد أن حنصل عليه،  الرغبة هي

 4الصفحة 

  نقاط، نقطتان لكّل جزء 8 .5
 أجوبة شخصيَّة

 نقاط، نقطتان لكّل جزء 8 .6
 اعرتف بفشلك .1
 حدِّد االحتياج أو الرغبة يف حياتك وخطِّط لتسديدها مبا يتوافق مع طرق هللا. .2
 قيِّم التزامك ابملسيح .3
 القوَّةأعِلن وعود هللا مبنحك  .4
 ال تغرق يف الشعور ابلذنب .5

 آايت للحفظ .7
 نقاط لكل آية 7نقطة،  14

 13: 11كورنثوس   1
 8-7: 4يعقوب 





انينا
_________________________________  إن الطالب 

 قد أمتَّ املتطل ِّبات األكادمييَّة اخلاصةَّ ابلدرس 

التجربة
 حنن نقد ِّر التزامك ابلصفوف التعليميَّة ونتمَّنَّ لك النجاح الدائم يف تطبيق املبادئ

 الكتابيَّة اليت تعلَّمته يف هذا الدرس يف حياتك الشخصيَّة.

____________________________
_____________________________  املعل ِّم 
 التاريخ 

يناان
 سردلاب َّصةاخلا ةَّيميداكألا تابطل ِّتملا َّمتأ دق 

_________________________________ لبإن الطا 

التجربة
.ةيَّصخشلا كتايح يف سردلا اذه يف تهمَّعلت يتلا ةيَّباتكلا 

املبادئ قيبطت يف مئادلا حاجنلا كل َّنَّمتنو ةيَّميعلتلا فوفصلاب كمازتلا ردِّ قن نحن 

خيتارلا 
_____________________________ م لِّعملا 

____________________________ 
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