
  رٛص١بد اٌشػ١ّخ        

 
. آراس ػ١ذ اٌشٙذاء األسثؼ١ٓ  9اٌثالثبء  

ِغبء دسة اٌص١ٍت أٚ صالح ِغبء اٌجّؼخ  6وً ٠َٛ جّؼخ ِٓ اٌصَٛ اٌغبػخ 

ٕخ. )ثُ اٌمذاط ٚص٠بح اٌص١ٍت  ِّ (. اإلػزشافبد ِؤ

وً ٠َٛ عجذ ِٓ صِٓ اٌصَٛ ػشض ٌف١ٍُ ع١ّٕبئٟ د٠ٕٟ أٚ إجزّبػٟ ِٓ لجً 

. ِغبء فٟ صبٌْٛ ث١ذ اٌشػ١ّخ  7ٌشػ١ّخ اٌغبػخ ٌجٕخ ع١ّٕب ا

ًّ آخش أحذ ِٓ وً شٙش ٔحزفً ثؼذ لذاط   18ظ  ثبٌٍز٠ٓ ثٍغٛا عٓ .ق 10و

س   –،اٌّغجحخ ٚص٠بح اٌؼزساء  عبءَ 5آراس اٌغبػخ  12اٌجّؼخ  ّٚ جِٛبٔب ِذ

 ِغبء لذاط 6ص٠بح  5،30آراس اٌغبػخ  16ٚ17ٚ18ثالث١ّخ ػ١ذ ِبس٠ٛعف 

َ  جّؼ١ّخ ػ١ِّّٛخ ٌؼّذاد اٌفشق فٟ اٌشػ١ّخ  7،30آراس اٌغبػخ  17األسثؼبء 

ِغبء دػٛح ػبِخ ٌٍشػ١خ  6آراس إحزفبي ػ١ذ األَ فٟ سػ١زٕب اٌغبػخ  20اٌغجذ 

ٌّٓ ٠شغت ثبإلٔعّبَ إٌٝ أ٠ّخ ٌجٕخ سػ٠ّٛخ فٟ سػ١زّٕب اإلرصبي ثخٛسٞ اٌشػ١ّخ 
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 149ػذد             سػ١ّزٟ                    
 

 ٔششح سػ٠ّٛخ رصذس ػٓ سػ١ّخ ِبس ظِٛػ صٚق ِىب٠ً              

 

 2010آراس 7 إلثٓ اٌشبغشأحذ ا صِٓ اٌصَٛ                         

 

وبْ ٌشجً إثٕبْ 

 لبي األوجش ألث١ٗ... لبي األصغش ألث١ٗ 

 

ٔصً ِؼب إٌٝ ِٕزصف اٌصَٛ ظّٓ سحٍخ ١ٌزٛسج١ّخ لٛاِٙب اٌّحجّخ           

ػب١ٍِٓ ٌٍذفبع ػٓ  ،اٌّج١ّٕخ ػٍٝ اٌغفشاْ ٚػ١ش اٌشٙبدح فٟ ششلٕب ٌٍحك

. ّي ا١ٌّبد٠ٓ اٌشٚح١ّخ ٚاإلجزّبػ١ّخ وشاِخ اإلٔغبْ اٌجششٞ ظّٓ ن

 

ًّ أخز اإلثٓ األصغش ححّ  رٗ ِٓ ا١ٌّشاس ٌىّٕٗ رشن ث١زٗ ٚأثبٖ ٚأخبٖ ٚو

٘زا اإلثٓ األصغش إوزفٝ ثّب ٌذ٠ٗ ٌُٚ ٠شد ػ١ش . األصذلبء حزٝ ٚغٕٗ 

شخص١ّزٗ فٟ  ػٓ صمً ٚث١ئزٗ ٚأحالِٗ اٌششاوخ ، فبثزؼذ حزٝ ػٓ ػبٌُ 

. وش٠ٙخ ِٚزٌّخ ، ر١جخ صؼجخ فىبٔذ آٌ. إٌّضي اٌٛاٌذٞ 

 

ًّ ث١ذ ِٓ ث١ٛرٕب فٟ سػب٠بٔب ٚأد٠شرٕب  ً٘ . ٘زا اإلثٓ األصغش ِٛجٛد فٟ و

ٔشظٝ ثزٛثزٗ أَ ٔشعٍٗ ١ٌشػٝ اٌخٕبص٠ش ؟ ً٘ أٌجّٟ غٍت األة ٚألّذَ ٌٗ 

ٌّبرا ألف أح١بٔب وبإلثٓ األوجش خبسج . اٌحٍّخ اٌجذ٠ذح ٚاٌخبرُ ٚاٌحزاء ؟ 

؟ اٌفشح ف١ٗ ٚوأٟٔ غش٠ت ػٕٗ  ػٓ ػالِبدإٌّضي ٚأعأي اٌغشثبء 

 

أػطٕب ٠بسة فٟ ٘زا اٌصَٛ اٌّجبسن أْ ٔؼٛد ا١ٌه ثشائحخ اٌفع١ٍخ ، ٚٔغّش 

. ثزٛثخ جّبػزٕب ، ٚٔؼًّ فٟ سػ١زٕب ٚأثشش١ّزٕب ٚو١ٕغزٕب ثىٍّخ إٔج١ً ٚح١ذن

    
ّٟ أٌخٛسٞ ثٌٛظ اٌش٠فٟٛٔ   .حٚاٌخٛسٞ جٛصز سٚوظ وبٕٟ٘ اٌشػ

 

 َّ ثّٕبعجخ ػ١ذ اٌّؼٍُّ ٚػ١ذ األ

ًّ اٌّٙبد  ١ٓ ٚو ّّ ًّ اٌّؼٍ رزمّذَ اٌشػ١ّخ ثّؼب٠ذح و

 ٚاٌّثبيوٟ ٠ىٛٔٛا ِٕبسح فٟ اٌزشث١ّخ 

  

آراس ٠َٛ رعبِٓ  13اٌغجذ   -ص١ٍت اٌؼشاق ٠ٕضز

ِغبء  6ظ حزٝ .ق10ِغ ِغ١ح١ٟ اٌؼشاق ِٓ 

ثبص١ٍ٠ه حش٠صب  –ء ِغب 5لذاط ٌٍجطش٠شن ٠ٛٔبْ 
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ضع سهما تجاه العبارة الصحيحة 

الفشل والكآبة نتيجة الخطية                       اإلبن الضال في الخطيئة                    

أنا في الخطيئة           ترك البيت األبوي                       

فحص الضمير          البعد عن األب                            

قرار الرجوع إلى الكنيسة           الفشل كنتيجة لمخطيئة                   

  ترك الكنيسة          ألعودة إلى الذات                       

ألبعد عن اهلل          قرار الرجوع إلى االب                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػجشح                         أٌشغ١ف األصغش 
ّٟ ٠زصّذق ِٓ ِبٌٗ  ًّ أٚالد اٌّذ٠ٕخ اٌفمشاء ٚلبي . وبْ فٟ صِٓ اٌجٛع سجً غٕ فجّغ فٟ ث١زٗ و

ًٌ ِٕىُ سغ١فب ِٕٙب. أٔظشٚا ٘زٖ اٌغٍّخ اٌٍّّٛءح خجضا : " ٌُٙ  ٚاػٍّٛا أٔٗ ع١ؼطٝ ٌىُ . ف١ٍأخز و

 َٛ٠ ًّ ّٞ ُِٕٙ ٠ىْٛ اٌشغ١ف " . فٟ ٘زٖ اٌغبػخوزٌه و فجبدس األٚالد إٌٝ اٌغٍّخ ، ٚرٕبصػٛا أل

إٌٝ أْ فزبح . ٚآخش األِش إٔصشفٛا، ٌُٚ ٠خطش ثجبٌُٙ أْ ٠شىشٚا اٌّحغٓ إ١ٌُٙ . األجٛد ٚاألوجش

صغ١شح إعّٙب فشٔغ١غىب، ٌجثذ ثؼ١ذح ل١ٍال ، ثُ دٔذ آخش األِش ثح١بء ، ٚأخزد اٌشغ١ف 

سوٗ األٚالد فٟ اٌغٍّخ ، ثُ ٌثّذ ٠ذ اٌشجً اٌىش٠ُ ثؼشفبْ ج١ًّ ، ٚسجؼذ ثٙذٚء األصغش اٌزٞ د

ٌّٚب أرٝ اٌغذ ، جبء األٚالد ٚأثذٚا أ٠عب عٛء أدة ، ٚفعً ٌفشٔغ١غىب اٌّغى١ٕخ . ٚحشّخ

ٌٚىٓ ، ح١ٓ سجؼذ إٌٝ ٚاٌذ٠ٙب ٚوغشد . سغ١ف أصغش ِٓ األسغفخ األخشٜ ثمذس إٌصف 

إسجؼٟ ٚسّدٞ :" فمبٌذ ٌٙب ٚاٌذرٙب . لطغ اٌفّعخ اٌجذ٠ذح  أِٙب اٌشغ١ف ، ٚلؼذ ِٕٗ ثؼط

ٌّٚب ػبدد إٌٝ اٌشجً ، سفط ". اٌفعخ إٌٝ صبحجٙب ، فال شه أٔٙب ٚجذد عٙٛا فٟ اٌشغ١ف

ّٟ أوبفئه أ٠زٙب اإلثٕخ اٌصبٌحخ :"اعزشجبػٙب لبئال  ال ، ٌُ ٠حذس ٘زا عٙٛا، أٔب ٚظؼزٙب ٌى

 ..." .اٌّحجٛثخ 


