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حي في يمرشدة مركزة للدين المس -السيدة هالة اندراوسإلى شكر التقدم بال د  و  أفي البداية  مـدخـل:

 الفعالية.ة في إعداد ـمـِـّيـقـوزارة التربية والتعليم على مساعدتها ال

عيد  واألخير قبل الصوم الكبير هو األحد السابع من عيد الشعنينة أو أحـد الـشـعـانـيـن 

، وهو يوم ذكرى بأسبوع اآلالم ويسمى األسبوع الذي يبدأ به عيد القيامةح الفص

أو ف ــ  عــ  سـال(، ويسّمى هذا اليوم أيًضا بأحد  أورشليم)  القدس إلى مدينة يسوع دخول

الزيتونة ألن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل 

وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس لالحتفال 

ا ـقـــِّ قـحـبهذا اليوم. وترمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصًرا م  

وغيرها  القدس يولي المسيحيون حول العالم خاصةً مسيحيو .المسيح نبوءة زكريا بصفته

أهمية بالغة ألحد الشعانين كونه ذكرى دخول ملك السالم  األراضي المقدسة من المدن في

 وبداية أسبوع اآلالم.إلى القدس وحدثا سابقا لقيامة يسوع 

( وهي نداء إلى هللا  اـه نـعـشوــ ) هהושעה נא  ةـريـبـعـالن ـن مـيـانـعـة شـمـلـك :مـةـلـكـل الـأص

 ةـيـانـونـيـال ةـمـلـكـال ـتقـتـشاومنها  " رحماك يا هللا "ا ـنـولـقـك ـك "خـَـالص  "  نيـعـوت

من قبل الرسل والمبشرين. وهي  اإلنجيل وهي الكلمة التي استخدمت في أوصنا "" 

 عند استقبال المسيح في ذلك اليوم. أورشليم أيضا الكلمة التي استخدمها أهالي

 : صالح محمود صفيةوإعداد كتابة
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 أالهـداف:

  أورشليمأن يدرك الطالب أهمية دخول المسيح إلى. 

  عيدال االتي تتعلق بهذوالعادات أن يتعرف الطالب إلى القيم. 

  أورشليم في أن يربط الطالب بين نبوءة زكريا في العهد القديم وبين دخول المسيح إلى

 الجديد.العهد 

 خلق جوٍّ من الفرح الخاص بأحد الشعانينالطالب في  اونأن يتع. 

  الغاية من إخراج المسيح جميع الذين كانوا يستغلون بيت الصالة لمنفعتهم أن ي ِعي  الطالب

 .المادية

 طالب المدارس اإلعدادية والثانوية. الفئة المستهَدفة:

 مـواد مـساعـدة:

 قـصـيـر فـيـلـم: األول الـمـلـحـق. 

  لـلـمـجـمـوعـات.بـطـاقـة نـصـوص : يـانـثـالالـمـلـحـق 

  مـهـام لـلـمـجـمـوعـاتـثـالـثالالـمـلـحـق :. 

 أنـاشـيـد ديـنـيـة.ـرابـعالـمـلـحـق ال : 

 صـور -الـشـعـانـيـن أحـد :سـماخــالـمـلـحـق ال. 

  لتزيين الصف يحضرها المربي والطالب مسبقا. بأحد الشعانين ةخاصمواد 

 دقيقة. 90 الـمـدة الـزمـنـيـة:

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

الطالب قائال: " كل ، ويحيّي القادم حديوم األ "أحـد الـشـعـانـيـن "  عيدبحلول الطالب ي خبر المربي 

؟"، ويسجل مصطلحات مركزية ذكرها عيدعام وأنتم بخير "، ثم يسأل: " ماذا تعرفون عن هذه ال

(  Onlineالطالب الذين أجابوا، على لوح أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية ) 

 أخرى.
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ويعرض  .، ثم يشرحه لهمـيـنالـشـعـان ةعن المعنى اللغوي لكلم الطالب بعد ذلك يسأل المربي

 أمامهم الفيلم القصير الوارد في الملحق األول. 

 مـجمـوعـات: -الـثـانـيـةالـمـرحـلـة 

ن صغيرة، مجموعات إلى الطالب المربي يوزع ، ثم يعطي كل طالب 5 -4 من منها الواحدة تـتـكـوَّ

كل مجموعة تختار  . لـلـمـجـمـوعـاتالـمـلـحـق الـثـانـي: بـطـاقـة نـصـوص مجموعة نسخة من 

همة.ـلالـثـاواحدة من المهام الثالث الواردة في الملحق  كل يختار أعضاء  ث، وتدير نقاشا حول الم 

همته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي مجموعة  مندوبا للمجموعة، م 

 سيدور داخل المجموعة.

 :الـهـيـئـة كـامـلي ـات فـوعـمـجـمـاج الـتـرض نـع -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

 الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.يقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -رابـعـةالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

 ؟عيد أحـد الـشـعـانـيـنما هي رموز  .1

 (. سعف النخيل، أغصان الزيتون، الحمار ) للمربي: 

 ؟بـأحـد الـشـعـانـيـن علقما هي القيم التي تت .2

، العطاء ، الشجاعةشمولية الرسالة للبشرية جمعاءالتواضع، الرحمة، ) للمربي: 

 (. المادي والمعنوي

 ؟بـأحـد الـشـعـانـيـنما هي العادات التي تتعلق  .3

 ؟ونتتصّرف ممكانه كيف كنت ملو كنت ؟ما رأيكم بما فعله يسوع عند دخوله الهيكل .4

كيف ننظر إلى المال؟ هل يجب علينا أن نحتقر المال أم أن نقدسه أم أن علينا أن  .5

ه بطرق شرعية وأن نصرفه فيما هو مفيد ألنفسنا ولغيرنا من الناس ــ يـِـنـْـجــ ن

 المحتاجين في المجتمع؟ 
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الدينية ) الـمـلـحـق  ناشيدبإسماع الطالب ما يراه مناسبا من بين األالمربي في نهاية الفعالية يقوم 

حضروها أتزيين الصف بالمواد التي أحضرها وتلك التي في  وايتعاون، ويطلب منهم أن ( عـبارـال

 .جوٍّ من الفرح الخاص بأحد الشعانينوذلك إلضفاء  ،سـماخــالـمـلـحـق ال من صـوروكذلك ب

 فـيـلـم قـصـيـر: -الـمـلـحـق األول

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ڤـيـديـو -أحـد الـشـعـانـيـن .1

 

 :ـثـانـيالـمـلـحـق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتـوعـمـلـلـمـج نـصـوص اقـةـطـب

1.  "
5
ةِ   وا البـْـنــ  ولــ  أتـِـيـكِ  قــ  ِك يــ  لـِـكــ  ا مــ  و  ذ  ون  هــ  ى  ِصـهـْـيــ  لــ  اكـِـبـًـا عــ  ِديـعـًـا ر  و 

اٍن "  حــْـٍش ابـْـِن أ تــ  جــ  اٍن و  أ تــ 
21اإلصحاح إنجيل متى، 

. 

2.  "
8
ر    مـْـع  األ كـْـثــ  الـْـجــ  وا و  عــ  طــ  ون  قــ  ر  آخــ  ِريـِق و  ْم فـِـي الـطــَـّ هــ  ابــ  وا ثـِـيــ  شــ  ر  فــ 

ِريـقِ  ا فـِـي الـطــَـّ وهــ  شــ  ر  فــ  ِر و  جــ  انـًـا مـِـن  الـشــَـّ "  أ غـْـصــ 
21إنجيل متى، اإلصحاح 

. 

3.  "
12

ِمـيـع  ال  ج  جــ  أ خـْـر  ِل هللاِ و  يـْـكــ  س ـوع  إِلـ ى هــ  ل  يــ  خــ  د  وا ـو  انــ  ِذيـن  كــ  َـّ ـ

اِسـيَّ  ر  كــ  ِة و  اِرفــ  ـيــ  ائـِد  الـصَّ ـو  ب  م  لــ  قــ  ِل و  يـْـكــ  ون  فِـي الـهــ  ر  شـْـتــ  يــ  ون  و  بـِـيـعــ  يــ 

اِم  ـمــ  ِة الـْـح  اعــ  بــ 
13
ى   ْدعــ  الِة يــ  يـْـت  الـصـَـّ يـْـتـِـي بـ  وٌب بــ  ـكـْـتــ  ْم م  هــ  ال  لــ  قــ  و 

وص "  صــ  ة  لــ  ار  غــ  وه  مــ  مــ  لـْـتــ  عــ  ْم جــ  أ نـْـتــ  و 
21إنجيل متى، اإلصحاح 

. 

4.  "
9
ون  اهـْـتـِـفـِـي يـ    ة  ِصـهـْـيــ  ا ابـْـنــ  ا يــ  هـِـجـِـي جـِـّدً و  ابـْـتــ  لـِـيـم  هــ  ـا بـِـنـْـت  أوْرشــ 

يـْـكِ  أتـِـي إِلــ  ِك يــ  لـِـكــ  ا مــ  ى  ذ  لــ  اكـِـٌب عــ  ر  ِديـٌع و  وٌر و  نـْـصــ  مــ  اِدٌل و  و  عــ  هــ 

اٍن "  حــْـٍش ابـْـِن أ تــ  ى جــ  لــ  عــ  اٍر و  حـِـمــ 
9العهد القديم، زكريا، اإلصحاح 

. 
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 ة:ـد ديـنـيـاشـيـأن: عـباـرالـمـلـحـق ال

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -نـشـيـد أيـهـا الـمـسـيـح إلـهـنـا لـقـد دفـنـا مـعـك بـالـمـعـمـوديـة .1

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ـر لـنـا مـبـارك اآلتـي بـاسـم الـربالـرب هـو هللا وقـد ظـه -نـشـيـد والـدة اإللـه .2

 .رابـط تـشـعـيـبـيّ  -صـور -أحـد الـشـعـانـيـن :سـماخــالـمـلـحـق ال

 اداتـعـم والـيـقـال -الـثـانـيـةـَمـهـمـّـة ال

 ما هي القيم التي تتعلق بهذا العيد؟ .1

 في بلدكم خالل االحتفال بهذا العيد؟ ما هي العادات التي يتبعها الناس .2

 هل تنسجم هذه العادات مع تلك القيم؟ اشرحوا! .3

 ؟كيف يمكننا المساهمة في نشر هذه القيم في مجتمعنا .4

(  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )   .5

 المجموعة.رأي األغلبية وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل أخرى 

 ةـّـاديـمـل الـابـقـة مـّـيـانـروحـال -األولـى ـَمـهـمـّـةال

ي  .1 صـِـّ قــ   .الكتاب المقدسفي  الروحانية والماديةتتحدث عن آيات قوموا بـِتــ 

 كيف ينظر الكتاب المقدس إلى المادة/ المال؟ كيف تنظر أديان أخرى إليه؟  .2

 المال؟ إلى ننظر كيف .3

 بطرق نجنيه أن علينا أن أم نقدسه أن أم المال نحتقر أن علينا يجب هلبرأيكم،  .4

 في المحتاجين الناس من ولغيرنا ألنفسنا مفيدخير و هو ما في نصرفه وأن شرعية

 ؟المجتمع

(  Onlineأو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية ) سجلوا على بريستول  .5

 رأي األغلبية وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة. أخرى

 وزـرمـال -ـةثـلـَمـهـمـّـة الـثـاال

 ما هي رموز هذا العيد؟ .1

 إلى أية قيمة يرمز كل واحد منها؟ .2

ْون بهذه القيمة أو تلك؟ .3   ماذا سيحدث للمجتمع لو انعدم أو قـ لَّ فيه عدد الذين يتحلــَـّ

ْون عدد الذين ماذا سيحدث للمجتمع لو كـ ثـ ر  فيه  .4  بهذه القيمة أو تلك؟يتحلــَـّ

(  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .5

 رأي األغلبية وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.أخرى 
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