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رمزاً وذكرى أو أحد القيامة، عيد الفصح أو القيامة  وأكبرها همأعظم أعياديحتفل المسيحيون ب :مـدخـل

ينتهي الصوم الكبير  عيد الفصحب .ت، بعد ثالثة أيام من صلبه وموتهقيامة السيّد المسيح من بين األموال

 ، يمتنعال، في هذا الصوممثف ،والذي تختلف طقوسه من طائفة إلى أخرىيوما  40يستمر الذي 

 ةالغربيّ  الطوائف مسيحيو، بينما يمتنع ومنتجاتهاالحيوانات لحم عن تناول  ةالشرقيّ  الطوائف مسيحيو

بت النّور، يبدأ بأحد الشعانين وينتهي بس ينتهي به أسبوع اآلالم، الذيوكما  ،أيام الُجمعة فقط هاعن

ألنّها ترمز إلى صلب السيد ة " حزينالجمعة ال "أو الجمعة العظيمة "  بـ " هوتسّمى الجمعة التي تسبق

هذا  .يُحت ف ل بعيد الفصح يوم األحد وفي"  خميس األسرار بـ " هاسبقيي ذال الخميسسّمى يوالمسيح، 

 8 ونيسان  4ين الشرقي، يكون ب للتقويم وفقااالحتفال ف، الطوائفلدى ويختلف تاريخ االحتفال بالعيد 

تتفق على طقوس االحتفال  ولكنها ،نيسان 25 وآذار  22الغربي بين  لتقويمحسب ايكون ما بين ،أيار

وتزيين البيوت وصبغ البيض  ةسيداخل الكن خال  التي تبدأ بقُّداس ليلة العيد أو فجره ووضع قبر 

 وقد ،رمز إلى تجّدد دورة الحياةت ميالد كانتال قبلإلشراك األطفال في فرحة العيد وهي عادة قديمة 

من أيام ثالثية  ه،كما تقدَّم ذكرهناك إذن،  .روهو قيامة المسيح من القبرمزاً آخر في المسيحية أخذت 

قراءتي حول قد فكرُت خالل وتسبق عيد الفصح وهي: خميس األسرار، الجمعة العظيمة وسبت النور 

ى كل محطة بالقيمالعيد أن أجعل الفعالية من ثالث محطات، تـُـع األبرز لكل يوم، وكان  ةأو بالقيم ـْـنــ 

ال بّد من إضافة محطتين هامتين هما جزء ال يتجزأ من هذا العيد، هما الصوم الذي يسبق العيد والفرح 

 بالعيد يوم األحد، ومن هنا جاء اسم الفعالية.

 :وإعداد كتابة

 فـعـالـيـة صالح محمود صفية
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 د:هـيــمـت

 :اتـطالـمـحـ .1

شهوات واألفكار لقيم: كبت الناه. ااستيضاح مع -ومــ  صـال -ـة األولـىطالـمـحـ . أ

 .واألعمال السلبية والشريرة في النفس والرحمة والتضامن مع الفقراء

استيضاح. القيم: التواضع، الوفاء مقابل  -رارـس األسـيـمـخ -ـة الـثـانـيـةطالـمـحـ . ب

 .الخيانة، الوصية

 .ضحية، استيضاح. القيمة: التةـنـزيـحـة الـعـمـجـال -الـثـالـثـة ـةطالـمـحـ . ت

دَّة، استيضاح. القيمورــ ـ نـت الـبـس -رابـعـةـة الـطالـمـحـ . ث  .: الحقيقة، الفرج بعد الشـِـّ

 .، استيضاح. القيمة: الفرحةـامـيـقــد الـأح -ـةسـمـاخالــة طالـمـحـ . ج

 :المـفاأل .2

لم األول ـيـفـأفالم: الفعالية خمسة ـق في الملحق األول من هذه الـمرف

ـنـة فـي احـتـفـال أكـبـر -الـمـجـيـد حالـفـصـ عـيـد"  "، أرفقناه  الـسَّ

ليستعين به المربي في شرح المعلومات األولية عن العيد فيما يكون 

بإمكانه عرض وإسماع سائر األفالم وفيها تراتيل وأناشيد، كخلفية 

 أثناء عمل الطالب في المجموعات أو في كامل الهيئة.

 :ضـيـر مـسـبـقـحـت .3

ربي بتحضير خمس بطاقات تحمل كل واحدة منها معلومات حول موضوع المحطة الخاصة يقوم الم

 بها، ويضعها مع المواد األخرى التابعة للمحطة.

 أالهـداف:

  المعلومات الرئيسية الخاصة بعيد الفصح.إلى يتعرف الطالب أن 

  الفصح التي تنتابهم خالل حاسيساأليعبر الطالب عن أن. 

 عيدال االتي تتعلق بهذوالعادات ى القيم أن يتعرف الطالب إل. 

 بعيد الفصحخلق جوٍّ من الفرح الخاص الطالب في  اونأن يتع. 

  توا القيم التي تتعلق بهذا العيدالمسيح  قيامةالغاية من أن ي ِعي  الطالب  .وأن يذوِّ
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 طالب المدارس اإلعدادية والثانوية. الفئة المستهَدفة:

 مـواد مـساعـدة:

 ـالمفأ: األول الـمـلـحـق. 

  ةــسـمـخـع الـــيـواضـمـول الـح اتــطــحلـلـمـوص ـنـصـ اتبـطـاقـ: يـانـثـالالـمـلـحـق 

رها المربي مسبقا (  .) يحضـِـّ

  مـهـام لـلـمـجـمـوعـاتـثـالـثالالـمـلـحـق :. 

  لتزيين الصف يحضرها المربي والطالب مسبقا. بعيد الفصح ةخاصمواد 

 دقيقة. 90 يـة:الـمـدة الـزمـنـ

  كـامـل الـهـيـئـة: -فـيـلـمـشـاهـدة مو اسـتـيـضـاح -الـمـرحـلـة األولـى -سـيـر الـفـعـالـيـة

، ويحيّي الطالب قائال: " كل عام وأنتم القادم حديوم األ الفصحبحلول عيد الطالب يُخبر المربي 

حات مركزية ذكرها الطالب بخير "، ثم يسأل: " ماذا تعرفون عن هذه العيد؟"، ويسجل مصطل

 ( أخرى. Onlineالذين أجابوا، على لوح أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية ) 

 عـيـد"  يشرح لهم معلومات مركزية حول العيد مستعينا بما ذكروه ويعرض أمامهم الفيلمبعد ذلك 

ـنـة فـي احـتـفـال أكـبـر -الـمـجـيـد الـفـصـح في  ةالوارد و الفيلم األول من بين األفالموه " الـسَّ

 الملحق األول.

 :اتـوعـمـجـم -ـةيـنالـثـا الـمـرحـلـة

إحدى بطاقات النصوص التي ويضع في مركز كل محطة يقسم المربي الصف إلى خمس محطات 

رهـا و "  مـوعـاتمـهـام لـلـمـجـ" : ـثـالـثالـمـلـحـق الة الخاصة بكل محطة يأخذها من همالم  حـضــَـّ

ق صورة ذات صلة ثم والتي قام بتحضيرها هو والطالب، والمواد المساعدة المتعلقة بالمحطة  يـعـلــِـّ

خمس  إلى الطالب يوزعبموضوع المحطة كما أن بإمكانه إسماع تراتيل وأناشيد مناسبة، بعد ذلك 

همة.كل مجموعة . تدير مجموعات كل يختار أعضاء ثم تنتقل إلى محطة أخرى.  نقاشا حول الم 

همته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاشمجموعة  ي تال اتمندوبا للمجموعة، م 

على المربي تحديد زمن كل محطة حسب ما خططه إلجراء  .في المحطات دور داخل المجموعةتس

 الفعالية.
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 :الـهـيـئـة لكـامـي ـات فـوعـمـجـمـاج الـتـرض نـع -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

داخل  تي دارتال ـاتالـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاشيقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 مجموعته.

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -رابـعـةالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

تها الفصحبعيد القيم التي تتعلق ما هي  .1  ؟والتي علينا أن نذوِّ

شهوات واألفكار واألعمال السلبية والشريرة في النفس والرحمة كبت ال ) للمربي: 

 (.التضحية، الفرح التواضع، الوفاء، ، والتضامن مع الفقراء

 ؟بهذا العيدما هي العادات التي تتعلق  .2

تزيين الصف بالمواد التي أحضرها في  وايتعاونأن الطالب  منالمربي يطلب في نهاية الفعالية 

 .بعيد الفصحجوٍّ من الفرح الخاص وذلك إلضفاء حضروها أوتلك التي 
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 م:فـالأ -الـمـلـحـق األول

ـنـة -عـيـد الـفـصـح الـمـجـيـد .1  رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ڤـيـديـو -أكـبـر احـتـفـال فـي الـسَّ

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ڤـيـديـو -عـيـد الـفـصـح الـمـجـيـد .2

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -1ڤـيـديـو  -فـيـروز -تـراتـيـل -عـيـد الـفـصـح الـمـجـيـد .3

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ڤـيـديـو -فـيـروز -تـراتـيـل -لـجـمـعـة الـحـزيـنـةا .4

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -2ڤـيـديـو  -فـيـروز -تـراتـيـل -عـيـد الـفـصـح الـمـجـيـد .5

 :اتـوعـمــمـجلـل نـصـوص اتاقــطـب -ـثـانـيالـمـلـحـق ال

ومـة الـطـحلـمـ نـص   اقـةـطـب       رارـاألس سـيـمـة خـطـلـمـح نـص   اقـةـطـب                    صــ 

  

 

 

 
 

     

 ورــ  نــال تـبـسة ـطـلـمـح نـص   اقـةـطـب            ةـنـزيـحـال ةـعـمـجـة الـطـلـمـح نـص   اقـةـطـب      

  

 

 

 

 امـةـيـقـد الـة أحـطـلـمـح نـصّ  اقـةـطـب     
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 ات:ـطـحام لـلـمــهـم -ثـلـثـاالـمـلـحـق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ال  رارـاألس سـيـمـخ -الـثـانـيـة ـةطالـمـحــَمـهـمــ 

 ؟اليومما هي القيم التي تتعلق بهذا  .1

 ؟علينا التواضع بالخيرسيح في العشاء األخير؟ كيف يعود تواضع السيد الم ىنستدل علكيف  .2

 ؟سيد المسيحيوم تقليدا للبهذا الس ئناكتبعها التالتي  ةما هي العاد .3

 ؟ما الوفاءبنظركم، تعّرض أحدكم لخيانة يوّد التحدث عنها؟  هل المسيح.يوم خان يهوذا اإلسخريوطي هذا الفي  .4

هـُــت نلم  و ؟نوكتبت ماذاطــُـلـِـب  منكم صياغة وصية، فلو  ،المسيح تالميذهأوصى يوم هذا الفي  .5  ا؟ـهـونـوجـِـّ

ية رأي األغلب( أخرى  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .6

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.

ة  ومــ  صـال -األولـى ـةطالـمـحـ َمـهـمــ 

 ما هو الصوم األربعينّي؟ هل هناك صوٌم مادّي وصوم معنوّي؟ ما هما؟ .1

ن نتضامن حين نصوم؟ ع  م   .2   م 

تها ونتبناها ونسلك في ضوئهالماذا نصوم؟  .3  ؟ أية قيم وراء الصوم يجب أن نذوِّ

 ؟كيف يمكننا المساهمة في نشر هذه القيم في مجتمعنابرأيكم،  .4

ية رأي األغلب( أخرى  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .5

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.

ة ال  ةـنـزيـحـال ةـعـمـجـال -ـةثـلالـثـا ـةطالـمـحــَمـهـمــ 

 ؟معنى التضحيةما  .1

 بماذا تضحون؟ وألجل م ن؟" فإذا كان الجواب " نعم  ؟حيةأنتم مستعدون للتضهل  .2

ية رأي األغلب( أخرى  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .3

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.

ة ال  ةـامـيـقــال دـأح -ـةسـمـاخالـ ـةطالـمـحــَمـهـمــ 

 ما هي العادات التي يتبعها الناس في بلدكم خالل االحتفال بهذا العيد؟ .1

 ؟هي مظاهر الفرح في هذا اليومما  .2

ية رأي األغلب( أخرى  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .3

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.

ة   ورــ  نــال تـبـس -رابـعـةالـ ـةطلـمـحـاَمـهـمــ 

إذا كان  ر الحقيقة؟نولكم  ما شابه، ثم تبين وأجهل أو الغفلة المن ما مررتم بتجربة كنتم خاللها في ظلمة هل  .1

 ؟فكيف شعرتم "الجواب " نعم 

دَّةحالوة تعرفون هل  .2  إشرحوا!؟ الشعور بالفرج بعد الـشــِـّ

ية رأي األغلب( أخرى  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .3

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.
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