
 ثالثخ أسبنُت عُبصش ثمبفخ انسالو 
 

 أسهىة انعُبصش انستخ نثمبفخ انسالو :األسهىة األول
 

 

 :يٍ َغزٌ  – كم إَسبٌلصخ 

ًَ  الحكٌم جلس األٌام حدأ فً , بنً ٌا: "قائال فحدثه. إنسان كل داخل الموجودة المعركة عن لحفٌده لٌحك
 الشرٌر الطرف هو المعركة من األول الطرف. منا إنسان كل داخل فً طرفٌن بٌن تحدث قد المعركة
رةَالمّرة, الغضب من كل ٌشمل. والفاسد ٌْ ٌّة, الِحقد, الغ   .والطمع, التفاخر, التكّبر, الكذب, الخط
ٌّد الطرف هو المعركة من الثانً الطرف , األمل, المحبة, السالم, السرور, الفرح ٌشمل. والمسالم الج
 ".والصفاء, التواضع, الكرم, الخٌر, الشفقة, الحق, اللّطافة

 "ٌغلب؟ االثنٌن بٌن من طرف أي: "جده سأل ثم للحظة، الحفٌد فكر
 ".وتنمٌه تغذٌه لذيا:" قائال ببساطه الحكٌم فأجاب

 
 حٌاة أسلوب فهً لآلخرٌن، بتعلٌمها ٌقوم من إلى هذه أٌامنا فً تحتاج ال الحرب وثقافة ،العنف ثقافة
 نسمع الصحف، فً عنها نقرأ محٌطنا، فً نعٌشها منا، القرٌبة والمجتمعات مجتمعنا فً متبع ومنهج
 ومواقع المتنوعة التلفاز محطات على نشاهدها المختلفة، اإلذاعات فً األخبار نشرات خالل من عنها

 فأول الطبٌعٌة، لمٌولنا مناسبة تكون ما وغالبا منا، قرٌبة الثقافة هذه(. االنترنت) العنكبوتٌة الشبكة
 .بالشر أٌضا الخٌر لؤلسف ٌقاوم والبعض بالشر، الشر مقاومة هً فٌنا فعل ردود
 كٌاننا أعماق فً تنغرس لكً وتدرٌب، تذوٌت تعلٌم، إلى تحتاج الخٌر، ثقافة فهً ،السالم ثقافة أما

 .لدٌنا األولى الفعل لردود معاكسة تكون غالبا فهً. ًالحقٌق السالم ثمار فتثمر

 
فبٌغالَ اٌؾم١مٟ ٠جذأ ثبٌؼاللخ اٌغ١ٍّخ ِغ هللا  السالم، ٌصنع أن داخله فً سالم ٌوجد ال لمن ٌمكن ال

 .ثب٠٦ّبْ  ثشخض اٌشة ٠غٛع ِخٍظٕب

والصحةَ لؤلمان بالتربٌة نهتم المنطلق هذا وعندهاٌَمكنَللسالمَأنٌَتعمقَبٌنَاإلنسانَوذاته،َومن
محبتهَلشخصٌتهَ ضمن لسالمته واالنتباه بصحته االهتمام منا كل فعلى ،(الجسدٌة،َالنفسٌةَوالروحٌة)

 أن أستطٌع عندها هو، أنا الذي الشخص داخلً، فً الذي الشخص واقدر ذاتً أحب فعندما.َوحٌاته
 .اآلخر أحب
 غٌر ثابتة، راكزة، دعائم على وتستند وأخٌه، اإلنسان بٌن السالمخالل  تنموَوتتقدمَمن السالم ثقافة

 :ومركباتها عناصرها فً وتتعمق متزعزعة،
 .إنسان كل اإلنسان، لحقوق منا كل باحترام ٌبدأ فالسالمَبٌنًَوبٌنَاآلخر،

ََالمجتمع، لتقدم الداعمة والدٌمقراطٌة المواطنة بمسٌرة وٌمتد
 الخادمة، القٌادة بتأثٌر وٌتعمق
 .األطراف كل فٌها ٌنتصر اٌجابٌة وحلول بطرق النزاعات تحل وعندها
 .البٌئة مع السالم إلى ٌمتد وأخٌه، اإلنسان بٌن السالم ٌتأسس وعندما

 

طىثً نصبَعٍ انسالو : "فٟ ِٛػظخ اٌشة ػٍٝ عجً اٌزط٠ٛجبد سثؾ اٌغؼبدح ثظٕغ اٌغالَ، فظّشػ

 "فإَهى أثُبء هللا َذعىٌ

 
 
 
 
 
 



السالم ثقافة عناصر  
 

 
 الوثٌقة من مستوحاة الحقوق  .كان مهما اإلنسان حقوق على العنصر هذا ٌؤكد: اإلنسان حقوق. 1

 .، وً إٔغبْاإلنسان لحقوق العالمٌة

 
 والمطالبة الحقوق معرفة هوٌتنا وإدراك معرفة أهمٌة على ٌؤكد: والديمقراطية المواطنة عنصر. 2

 . الدٌمقراطٌة العملٌة وأصول بها، وااللتزام الواجبات معرفة بها،
 

 فً ٌرى وغالبا النزاعات، لحلَّ اٌجابٌا وتوجها جدٌدة رؤٌا العنصر هذا ٌطرح: النزاعات حل  . 3
 عادلة تنازل عملٌة تتم فٌه الذي العادل السلمً الحلَّ اجل من( تهدٌدا ال) وتحدٌات فرصا النزاعات
 األفراد، بٌن النزاعات على طبقنٌ األمر هذا. الطرفٌن كال ٌنتصر وفٌها القضاٌا، لحلَّ مشترك وتفاهم

. وغٌرها الدول بٌن المجتمعات، بٌن  
 

 لبعضنا خدمتنا خالل من السالم صنع فً المشاركة على ٌدرب(:  الخادم القائد) الخدمة تعلم . 4
 وتقدم تطوٌر على ٌجابٌاا المؤثر القائد هو الخادم والقائد اآلخرٌن، على تأثٌر هً فالقٌادة البعض،
من أراد أن " المسٌح ٌسوع الرب وتعلٌم حٌاة مثال على وذلك. الخدمة حٌاة أسلوب لٌتبنى المجتمع

".يكون فيكم عظيما فليكن للكل خادما  

 
 لضمان بل البٌئة، سالمة لضمان والتأثٌر التوعٌة منطلق من البٌئة قضاٌا ٌعالج: البيئية التربية. 5

. وجمٌلة سلٌمة بٌئة فً وحٌاتنا سالمتنا  
 

 نفسَصحٌحة،َتغذٌة ،(والجسدٌةالروحٌة،َالنفسٌةَ)بصحتناَ تتعلق قضاٌا ٌناقش: واألمان الصحة. 6

. وغٌرها األمان ومعاٌٌر أنظمة وإتباع والتوجٌه التوعٌة خالل من حٌاتنا وسالمة سلٌمة،  
 

         ال  

      
    ال  

           

                          

           

          

            

َ
 

 



 لسًُخ نذساسخ انكتبة ثأسهىة
 انعُبصش انستخ نثمبفخ انسالو

 

 _____________ :اٌشب٘ذ اٌىزبثٟ _______________: ػٕٛاْ إٌض أٚ اٌّٛػٛع

 

 حّم انُزاعبد انمبئذ انخبدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًىاطُخ وانذًَمشاطُخ حمىق اإلَسبٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشثُخ انجُئُخ (اٌظؾخ ٚاٌغالِخ) انتشثُخ انصحُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَىرج نذساسخ انكتبة ثأسهىة
 انعُبصش انستخ نثمبفخ انسالو

 

  43- 22: 22نىلب: إٌض أٚ اٌّٛػٛع
 اٌشلُ ث١ٓ لٛع١ٓ ٠ج١ٓ سلُ ا٠٢خ

 

 حّم انُزاعبد انمبئذ انخبدو

 (31. )أؽٍجٛا ٍِىٛد هللا ٚثشٖ -

ػذَ اٌزفى١ش فمؾ فٟ رغذ٠ذ اؽز١بعبره ٚفٟ  -

ِظبٌؾه اٌشخظ١خ، ثً افزىش أ٠ؼب فٟ 

ا٢خش٠ٓ ١ٌٚزّغذ اٌشة فٟ وً ِب رفىش، 

 (31- 29. )رمٛي ٚرؼًّ

ٍِىٛد هللا ٚثشٖ، ٚال رطٍجٛا ِب  أؽٍجٛا -

٤ٔفغىُ فبهلل ٠ؼزٕٟ ثىُ ٠ٚغذد اؽز١بعبرىُ 

 (31. )٠ٚؾّظً ؽمىُ

ال رمٍمٛا، ثً رؼٍّٛا ِٓ اٌغشثبْ اٌزٟ ال  -

رزٕبصع ِٚٓ صٔبثك اٌؾمً اٌزٟ ال رزفبخش 

 ( 31 -22. )ٚال رزشبعش

 

 انًىاطُخ وانذًَمشاطُخ حمىق اإلَسبٌ

 (23ٚ 22. )اٌّأوً ٚاٌّششة -

 (28. )اٌٍّجظ ٚاٌّغىٓ -

 (30 – 28. )اٌؼٕب٠خ ٚاال٘زّبَ -

 

. االٔزّبء ٚا٤ثٛح -أثٛوُ ٠ؼٍُ اؽز١بعبرىُ  -

(30) 

.. فىُ ثبٌؾشٞ ٠ٍجغىُ أٔزُ ٠ب ل١ٍٍٟ ا٠٦ّبْ -

.. ١ٌىٓ ٌٕب إ٠ّبْ فٟ سثٕب، لبئذٔب ِٚششذٔب

(28) 

 

 انتشثُخ انجُئُخ (اٌظؾخ ٚاٌغالِخ) انتشثُخ انصحُخ

اٌظؾخ  –ِب ٔأوً ٚٔششة ٍٚٔجظ  -

 (22. )اٌغغذ٠خ

. اٌظؾخ إٌفغ١خ –ِب ث١ٓ اال٘زّبَ ٚاٌُٙ  -

(22  ٚ23) 

أؽٍجٛا ٍِىٛد .. اٌؾ١بح أفؼً ِٓ اٌطؼبَ -

 ... هللا

 (31ٚ  26ٚ  25، 23. )اٌظؾخ اٌشٚؽ١خ –

 

اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚظشٚفٙب  –رأٍِٛا اٌغشثبْ  -

 (24. )اٌؾ١بر١خ ٚاٌج١ئ١خ

إٌجبربد ٚا٤شغبس،  –رأٍِٛا صٔبثك اٌؾمً  -

 (28ٚ  27... )و١ف رّٕٛ

ُّ رغغ١ٍٙب ِٓ ؽ١ش اٌمظذ اٌىزبثٟ ٚاٌزٛعغ ِٓ خالٌٙب ٦دسان : ِالؽظخ ِٓ اٌُّٙ دساعخ إٌمبؽ اٌزٟ ر

 .أثؼبد اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

 

 :َصىص يمتشحخ نهتذسة عهً انذساسخ ثهزا األسهىة

 (.7 – 5ِزٝ)اٌّٛػظخ ػٍٝ اٌغجً  .1

 . 23 – 18ٚ  9-1: 13ِضً  اٌضاسع، ِزٝ  .2

  34 – 22: 12ٌٛلب  .3

 . 31 – 10: 31اٌّشأح اٌفبػٍخ، أِضبي  .4

 .14٘ٛشغ  .5

 .104ِٚضِٛس   103ِضِٛس  .6

 .ٚغ١ش٘ب اٌىض١ش ِٓ إٌظٛص اٌىزبث١خ .7

 

 

 

 

 



 لسًُخ دساسخ انكتبة يٍ خالل إشكبنُبد، حهىل ويعبَُش: األسهىة انثبٍَ

 يشتجطخ ثبنعُبصش انستخ نثمبفخ انسالو
 

 وزبث١خ ِٚٛاػ١غ ٔظٛص دساعخ

 انسالو ثمبفخ َىافز/يُظبس يٍ

 

 :انُزاعبد حمّ  .2

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس . أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ًّ فٟ ِغبي ّبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ٔ . ة  .إٌضاػبد ؽ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 :حمىق اإلَسبٌ .2

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. ا

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 .ؽمٛق ا٦ٔغبْفٟ ِغبي ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش . ة

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 :انًىاطُخ وانذًَمشاطُخ .4

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش خبطخ ثبٌّٛاؽٕخ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ. ة

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 :انمبئذ انخبدو .4

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 .ِٚؼب١٠ش ٌٍم١بدح اٌخبدِخّٔبرط ٌؾٍٛي . ة

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 : الدراسة أو موضوع/ النص 



 

 : نصحخ وانساليخا .5

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش فٟ اٌظؾخ ٚاٌغالِخ. ة

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 ثُئُختشثُخ  .6

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش فٟ اٌزشث١خ  اٌج١ئ١خ. ة

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 :نزَبدح انفبئذح وتمذو انحىاس خالل انهمبء، ويٍ أجم انتطجُك انعًهٍ وتمُُى األيىس، َسأل

ٚاؽذ؟ ( ِغبي)اٌزٟ عغٍزٙب لذ رىْٛ ِشرجطخ ثأوضش ِٓ ثؼذ  ا٦شىب١ٌبد/ٌّشبوًأٞ ِٓ ا .1

 .اروش٘ب ٚاششػ سأ٠ه

ٚاؽذ؟ اروش٘ب ( ِغبي)اٌزٟ عغٍزٙب لذ رىْٛ ِشرجطخ ثأوضش ِٓ ثؼذ  اٌؾٍٛي/اٌّؼب١٠شأٞ ِٓ  .2

 .ٚاششػ سأ٠ه

 

 :َبلس واحذا او أكثش يٍ األسئهخ انتبنُخ

ًّ إٌضاػبد ِٓ خالي إٌض اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ خالي اٌؾٛاس ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .3 ؽ

 ؟ػٓ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ خالي ؽمٛق ا٦ٔغبْ ِٓ خالي إٌض ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .4

 ؟اٌؾٛاس ػٓ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

اٌّٛاؽٕخ ٚاٌذ٠ّٛلشاؽ١خ ِٓ خالي إٌض اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .5

 ؟خالي اٌؾٛاس ػٓ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

اٌمبئذ اٌخبدَ ِٓ خالي إٌض اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ خالي اٌؾٛاس ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .6

 ؟اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشحػٓ 

اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ِٓ خالي إٌض اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ خالي ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .7

 ؟اٌؾٛاس ػٓ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ ِٓ خالي إٌض اٌزٞ دسعزٗ ِٓ وٍّخ هللا ِٚٓ خالي اٌؾٛاس ِبرا رؼٍّذ ػٓ  .8

 ؟ػٓ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطشح

 

 

 

 



 

 ًَىرج نذساسخ انكتبة ثأسهىة
 انعُبصش انستخ نثمبفخ انسالو، إشكبنُبد وحهىل

 

 وزبث١خ ِٚٛاػ١غ ٔظٛص دساعخ

 انسالو ثمبفخ َىافز/يُظبس يٍ

 

 :حم انُزاعبد .2

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس . أ

 (.12ػذد )ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح  ٚأث١ٗ ،ؽٍت االثٓ ٌٍٛسصخ ِٓ أث١ٗ -1

 (. 28 -30)طشاع اٌجىش ِغ أث١ٗ ؽٛي ؽمٛلٗ ٚطشاػٗ ػذ أخ١ٗ  -2

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽٗ . ة

 (12. )أػطٝ ا٤ة اثٕٗ اٌظغ١ش ؽظزٗ -1

ششػ ا٤ة ٌالثٓ اٌجىش و١ف أٔٗ ٘ٛ : اعزخذَ ا٤ة أعٍٛة ؽٛاس ؽى١ُ ع اثٕٗ اٌجىش -2

ٚثخظٛص . ِب ٥ٌة ٘ٛ أ٠ؼب ٌالثٓ ٤ٔٗ ِؼٗ وً ؽ١ٓطبؽت اٌج١ذ، فىً ( ا٦ثٓ اٌجىش)

 ( 32ٚ  31. )أخ١ٗ ا٤طغش أٚػؼ ٌٗ أْ ػ١ٍٗ أْ ٠فشػ ثؼٛدح أخ١ٗ

 

 :حمىق اإلَسبٌ .2

 .ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ        

 (16ٚ  14.  )ٔمض فٟ اٌّأوً ٚاٌّششة -1

 (15.  )ال رٛعذ إِىب١ٔبد ػًّ ِزٛفشح  -2

 .ػٓ ث١زٗ ِٚٛؽٕٗ خغش وشاِزٗ فٟ اثزؼبدٖ -3

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽخ. ة

ًّ أفؼً -1+2  . اٌجؾش ػٓ ػًّ ِزٛفش ؽزٝ رّش ا٤صِخ ٚإ٠غبد ؽ

 .  ٔغبْ ثبٌشغُ ِٓ أخطبئٗ ٚػالٌٗاٌؾك فٟ اٌىشاِخ وئ -3

 

 :انًىاطُخ وانذًَمشاطُخ .4

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

 ( 12.  )ٌٍٛسصخ ٚاٌٛاٌذ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ثٓؽٍت ا٦ -1

 .سفغ اٌٛػغ اٌمبئُ ٚاٌزفى١ش فٟ اٌٙغشح ػٍٝ اػزجبس أٔٙب رؼطٟ فشطخ أفؼً: اٌٙغشح -2

 !ٌّٓ لشس ثئسادرٗ اٌزار١خ رشن ثالدٖ ِٚٛؽٕٗ؟" ؽك اٌؼٛدح"ً٘ ٕ٘بٌه  -3

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽخ. ة

ٌٚىٓ اٌٛاٌذ ِٓ ِٕطٍك اٌّؾجخ  ،سصخ ٚاٌٛاٌذ ؽٟثبٌشغُ ِٓ أٗ ال ٠ٛعذ ؽك فٟ ؽٍجٗ اٌٛ -1

 .ا٤ث٠ٛخ ٌُ ٠مف فٟ ؽش٠مخ اثٕٗ ثً أػطبٖ ؽظزٗ

ػ١ٍٕب اٌزفى١ش اٌؼ١ّك ٚإٌظش إٌٝ وً عٛأت لؼ١خ اٌٙغشح أٚ أ٠خ لؼ١خ ٌىٟ ٔزّىٓ ِٓ  -2

 .  لذس ا٦ِىبْ ٌظبئجخارخبر اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ ٚا

 (20.  )ثٕٗ اٌزبئت اٌؼبئذبسٖ ثشٛق ٚلجٌٛٗ ٦، ِٓ خالي أزظأظٙش ا٤ة ِؾجزٗ اٌؼظ١ّخ -3

 

: أو موضوع الدراسة/ النص 

مثل االبن الضال              

  23-55: 51لوقا  



 

 

 :انمبئذ انخبدو .4

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

 .ػذَ إوشاَ ٚاؽزشاَ ا٤ٚالد ٌخذِخ أٍُ٘ٙ ٌُٙ -1

 (15(  )ساػٟ اٌخٕبص٠ش)ٔخذَ ِٓ ِٕطٍك رغذ٠ذ اؽز١بعبرٕب ( ٌٚشثّب غبٌجب)أؽ١بٔب  -2

 (29(  )ا٤وجش اػزجش ٔفغٗ خبدِب ١ٌٚظ اثٕب ا٦ثٓ)اٌىجش٠بء ٚا٤ٔب١ٔخ فٟ اٌخذِخ  -3

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽخ. ة

 .ٚػٍٝ ا٤ٚالد إوشاَ ٚاؽزشاَ أٍُ٘ٙ. ػٍٝ ا٤ً٘ ؽٍت ثً فشع اؽزشاَ أٚالدُ٘ ٌُٙ -1

أؽ١بٔب ٔؼطش ٤ْ ٔخذَ ٤عً رغذ٠ذ اؽز١بعبرٕب، ٌٚىٓ ا٤سٚع أْ ٔخذَ ِٓ أعً ِؾجزٕب  -2

 .٣ٌخش٠ٓ

٢خش٠ٓ، فبٔٗ ثال شه ٘زٖ اٌخذِخ رف١ذٔب ٔذسن أٔٗ ف١ّب ٔؾٓ ٔف١ذ ثخذِزٕب اػ١ٍٕب أْ  -3

 .   ٚرجبسوٕب ٚرشعغ ٌٕب ثجشوبد ػظ١ّخ

 

 : انصحخ وانساليخ .5

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

 (17ٚ  14ع .  )لؼ١خ اٌغٛع -1

 ( 14ٚ  13ع .  ) زفى١ش ٚاٌزخط١ؾ ٌٍّغزمجًٚػذَ اٌا٦عشاف ٚاٌزجز٠ش  -2

 (. ِشىٍخ أوً ِأوٛالد غ١ٕخ ثبٌذ٘ٓ ِٚأوٛالد غ١ش طؾ١خ)ٌؼغً اٌّغّٓ أوً ا -3

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽخ. ة

اٌؼًّ ِٓ أعً رغذ٠ذ اٌؾبعخ، ٚػٕذ اٌؾبعخ ؽٍت اٌّؼٛٔخ أٚ رؾغ١ٓ إِىب١ٔبد ٚظشٚف  -1

 ( 17-19.  )اٌؼًّ

 .غذ اٌشةاعزخذاَ اٌّبي ثشىً ؽى١ُ فٙٛ أِبٔخ ث١ٓ أ٠ذ٠ٕب ِٓ أعً اٌّؼ١شخ ِٚ -2

 . اال٘زّبَ ثأْ ٠ىْٛ ا٤وً طؾٟ أوضش -3

 

 :ثُئُختشثُخ  .6

 . ّٔبرط ٦شىب١ٌبد لذ رؾذس. أ

 .(14)اٌغٛع اٌشذ٠ذ فٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ  : ِشىٍخ اٌغٛع فٟ اٌؼبٌُ -1

 (.25)ػٛػبء االؽزفبالد  -2

ً٘ ِٓ رأص١ش ٌٍزٍٛس ٌٚؼًّ ا٦ٔغبْ فٟ ٘زا ا٤ِش؟   –ٔمض اٌّطش أؽذس عٛػب شذ٠ذا  -3

(14) 

 

 .ّٔبرط ٌؾٍٛي ِٚؼب١٠ش ِمزشؽخ. ة

ِضً اٌّبء ٚإٌّزغبد )اال٘زّبَ ٌى١ف١خ رٛص٠غ اٌّٛاسد فٟ اٌجٍذ اٌٛاؽذ ٚفٟ اٌؼبٌُ . 1

 .ثشىً ؽى١ُ ٌزخطٟ اٌفزشاد اٌؼظ١جخ( اٌضساػ١خ

أعًّ اعزّبع ا٤ؽجبء ٌفشؽخ ِب، ٌٚىٓ ػ١ٍٕب االٔزجبٖ ٌىٟ ال ٔضػظ ا٢خش٠ٓ  ِب -2

 .ثبٌؼٛػبء

 .سفغ اٌظالح ٌطٍت ثشوبد اٌغّبء ٚاعزخذاَ ؽى١ُ ٌٍّٛاسد ٚا٦ِىب١ٔبد -3



 السالملثقافة  األربعة بعاداألأسلوب  :األسلوب الثالث
 

 ٌرتكز أن علٌه ومؤثر فّعال حقٌقً، السالم ٌكون حتى المعنٌة، األطراف بٌن السلٌمة العالقة هو السالم
 :اآلخر احدهما ٌدعم أساسٌٌن عامودٌن على

 .هللا مع والصحٌحة السلٌمة العالقة وٌعنً األول، األساس هو: العامودي السالم. أ
 ..."وقدرتك فكرك قلبك، كل من إلهك الرب تحب"
 العالقة وهو دلٌلَعلىَوجودَاألول، ال وبدونه لؤلول، والمكمل الثانً األساس وهو: األفقي السالم. ب

 .اإلنسانٌة فً أخً مع األخر، مع والصحٌحة السلٌمة
 ..."كنفسك قرٌبك تحب" 

 
 :سي فٍ ثمبفخ انسالو أثعبدا أسثعخ وهٍأ

 

 سالو ثٍُُ وثٍُ هللا –انجعذ انشوحٍ : انجعذ األول

فّّٙب وبٔذ . ٚث١ٓ هللا، ثؼاللخ ع١ٍّخ رزّؾٛس ؽٛي رز١ّّٟ ٌمظذ اٌخبٌك اٌشائغ ٌؾ١برٟ ٠جذأ اٌغالَ ث١ٕٟ 

ّٟ أْ أػغ ٠ذٞ فٟ ٠ذ هللا، ٤ؽمك  ّٟ أْ أدسن أْ هلل لظذا ٚخطخ سائؼخ ٌؾ١برٟ، ٠زٛعت ػٍ ٚعٙزٟ، ػٍ

 .، ٠ٚزؾمك رٌه ثب٠٦ّبْ ثؼًّ اٌّغ١ؼ اٌخالطٟرارٟ ِٓ خالي ِمبطذ هللا اٌط١جخ ٚاٌشائؼخ ٌٟ

 

 انجعذ اإلَسبٍَ –انجعذ انزاتٍ : انجعذ انثبٍَ

اٌشٚؽ١خ، إٌفغ١خ ) عالَ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ٔفغٟ، فأدسن ِغؤ١ٌٚزٟ اٌشخظ١خ رغبٖ رارٟ ثىً ِب ٠زؼٍك ثظؾزٟ

ٟ، ا٘زُ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ثبٌزغز٠خ اٌظؾ١ؾخ، اٌش٠بػخ اٌجذ١ٔخ، اٌؼبداد اٌغ١ٍّخ، زٚعالِ (ٚاٌغغذ٠خ

ّٟ اٌؼشاٌٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاع، أزجٗ ٚ ، اؽزشط فٟ اٌشبسع، سارخز اٌؾزس ِٓ وً ِب ثئِىبٔٗ أْ ٠غجت ٌ

ٚاؽزشط ِٓ ا٦طبثبد فٟ اٌج١ذ  عالِزٟ ٤ػّٓ ثٗ ٚألَٛ أػٍّٗ ِب وً أرٛخٝ اٌؾزس ٚا٘زُ ثب٤ِبْ فٟ

 ...ٚفٟ وً ِىبْ أرٛاعذ ف١ٗ

 

 انجعذ االجتًبعٍ: انجعذ انثبنث
اٌذل١ك عذا ث١ٓ ؽمٛلٟ وئٔغبْ فٟ اٌؼبٌُ ٚوّٛاؽٓ فٟ اٌغالَ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌزٛاصْ اٌؾغبط ٚ

رغبُ٘ فٟ سفغ ِغزٜٛ أوزغت ٚأؽٛس أدٚاد، أعب١ٌت ِٚٙبساد . دٌٚزٟ، ٚث١ٓ ٚاعجبرٟ ِٚغؤ١ٌٚبرٟ

و١ف١خ ِٛاعٙزٟ ٌٍظؼٛثبد ٚاٌزؾذ٠بد، ٌٚؾً إٌضاػبد اثزذاء ِٓ اٌّذسعخ ٚاٌج١ذ، ٚاِزذادا ٌٍّغزّغ ٚ

فّٓ أساد "فٟ رمذ٠ّٟ اٌخذِخ ٣ٌخش٠ٓ، فبٌؼظّخ فٟ اٌخذِخ، ( اٌجؼذ)زٜٛ ٠ٚززٛط ٘زا اٌّغ. ٚاٌؼبٌُ ثأعشٖ

 " أْ ٠ىْٛ ػظ١ّب ١ٌىٓ ٌٍىً خبدِب

 

 انجعذ انجُئٍ: انجعذ انشاثع
 ِٚٓ اٌمش٠ت، اٌّؾ١ؾ ٚعّب١ٌخ ثٕظبفخ اال٘زّبَ. اٌغالَ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ث١ئزٟ اٌّىٛٔخ ِٓ أؽ١بء، ٔجبد ٚعّبد

فٍٟ دٚس ٘بَ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ث١ئزٟ اٌمش٠جخ ٚاٌجؼ١ذح، ثً ػٍٝ اٌىْٛ ... ثغٍّزٙب ا٤سػ١خ ٚاٌىشح ٌٍجٍذ صُ

 .ثأعشٖ ١ٌىْٛ أٔظف ٚأعًّ، ١ٌىْٛ ِغىٕٕب إِٓب، ع١ّال، ِّزؼب ٚطؾ١ب ٌٍؼ١ش ف١ٗ ٤ع١بي ٚأع١بي



 لسًُخ نذساسخ انكتبة ثأسهىة 
 أألثعبد األسثعخ نثمبفخ انسالو

 

  _____________: اٌشب٘ذ اٌىزبثٟ _______________: ػٕٛاْ إٌض أٚ اٌّٛػٛع

 

 وثٍُُ وثٍُ راتٍ –انجعذ انزاتٍ  ثٍُُ وثٍُ هللا –انجعذ انشوحٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٍُُ وثٍُ انجُئخ –انجعذ انجُئٍ  ثٍُُ وثٍُ اِخش –انجعذ االجتًبعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :َصىص يمتشحخ نهتذسة عهً انذساسخ ثهزا األسهىة

 (.7 – 5ِزٝ)ػٍٝ اٌغجً  اٌّٛػظخ .1

 . 15 – 9: 6ِزٝ : اٌظالح اٌشثب١ٔخ .2

 . 20 – 15: 3أٚ  ٌٛلب/، 14ٚ – 7: 3ٌٛلب  .3

 . 23 – 18ٚ  9-1: 13ِضً  اٌضاسع، ِزٝ  .4

  34 – 22: 12ٌٛلب  .5

ّٟ "ِضِٛس  .6  23ِضِٛس ": اٌشة ساػ

 . 31 – 10: 31اٌّشأح اٌفبػٍخ، أِضبي  .7

 .14٘ٛشغ  .8

 

 

 



 ًَىرج نذساسخ انكتبة ثأسهىة
 أألثعبد األسثعخ نثمبفخ انسالو

 

 21يزيىس : اٌشب٘ذ اٌىزبثٟ 19ِضِٛس : ػٕٛاْ إٌض أٚ اٌّٛػٛع

 

 انجعذ انزاتٍ انجعذ انشوحٍ

 +(1. )اٌغّٛاد رؾذس ثّغذ هللا -

 +(7. )ٔبِٛط اٌشة وبًِ. ٔؾٛ اٌىّبي -

 (9... )خٛف اٌشة. ِخبفخ اٌشة -

ؽ١ٕئز أوْٛ وبِال ٚأرجشأ . غفشاْ اٌخطب٠ب -

 (.13) .ػظ١ُِٓ رٔت 

ٌزىٓ . ػاللخ ِفزٛؽخ ِغ هللا فٟ اٌظالح -

ألٛاي فّٟ ٚفىش لٍجٟ ِشػ١خ أِبِه ٠ب 

 (14). سة طخشرٟ ١ٌٟٚٚ

اٌشة عٕذٞ، ِزىٍٟ، ساػٟ ؽ١برٟ، لبئذٞ  -

 . اٌشة طخشرٟ ١ٌٟٚٚ.. ِٚششذٞ

 . اٌشاؽخ ٚاٌغالَ إٌفغٟ -

...( شٙبداد، ٚطب٠ب، أؽىبَ، ٔبِٛط)

 (7. )اٌشة ٠شد إٌفظ

. رظ١ش اٌغبً٘ ؽى١ّب. إٌّٛ فٟ اٌؾىّخ  -

(7) 

 (8. )رفشػ اٌمٍت. اٌفشػ اٌذاخٍٟ -

 (8.. )ر١ٕش اٌؼ١ٕ١ٓ. االعزٕبسح -

ػجذن ٠ؾزس ثٙب ٚفٟ . االؽزشاط ٚاالٔزجبٖ -

 (11. )ؽفظٙب صٛاة ػظ١ُ

االِزذاد ٔؾٛ . رط٠ٛش ٚر١ّٕخ ع١ٍّخ ٌٍزاد -

 (13. )ؽ١ٕئز أوْٛ وبِال. اٌىّبي

 نجُئٍانجعذ ا انجعذ االجتًبعٍ

ِٓ ٠خبف اٌشة . اٌؾ١بح فٟ ِخبفخ اٌشة -

ال خٛف ِٕٗ، ال خٛف ف١ٗ ٚال خٛف 

 (9) ..."خٛف اٌشة. "ػ١ٍٗ

ٚػغ أؽىبَ اٌشة ٔظت ػ١ٕٟ فٟ  -

أؽىبَ . "اٌؼاللبد ٚاٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ

 (9..." )اٌشة

االٔزجبٖ إٌٝ ا٤ِٛس اٌظغ١شح فٟ رؼبِالرٕب  -

. ِغ هللا ٚا٢خش وّب فٟ ا٤ِٛس اٌىج١شح

 (12. ).اٌغٙٛاد ِٓ ٠شؼش ثٙب

اٌؾزس ِٓ ِؾجخ اٌّزىجش٠ٓ . طشاع اٌمٜٛ -

 ّٟ ِٓ .  ٌٍظٍُ، ٌٍزغٍؾ، أٚ اٌغ١طشح ػٍ

 ّٟ .. اٌّزىجش٠ٓ إؽفع ػجذن فال ٠زغٍطٛا ػٍ

(13) 

 :رشج١ٗ اٌشّظ ثـ -

  ٌفزخ ٌٍؼاللخ اٌضٚع١خ –اٌؼشٚط. 

 إٌّبفغخ ٚاٌزؾذ٠بد – اٌغجبق. 

هللا خٍك . ، اٌفؼبء، اٌغالف اٌغٛٞاٌفٍه -

. اٌىً ع١ّال ٚوبِال فى١ف ٔمَٛ ثز٠ٍٛضٗ

ٚاٌفٍه ٠خجش . اٌغّٛاد رؾذس ثّغذ هللا

.." عؼً ٌٍشّظ ِغىٕب ف١ٙب... ثؼًّ ٠ذ٠ٗ

(1  ٚ4) 

أرشثخ اٌّؼبدْ )اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ  -

ٚاٌؾغبسح اٌىش٠ّخ، اٌزظ١ٕغ ٚاٌظٕبػخ، 

أشٙٝ ِٓ (. إٔزبط ٚرطٛس ِمبثً ر٠ٍٛش

 (10. )٘ت ٚا٦ثش٠ض اٌىض١شاٌز

ؽزٝ ٔؾظً . ث١ئخ خؼشاء ع١ٍّخ ٚطؾ١خ -

. ػٍٝ اٌؼغً ال ثّذ ِٓ ٚعٛد ث١ئخ خؼشاء

ؽزٝ ٔؼّٓ دٚاَ إٌّزٛعبد اٌضساػ١خ 

أؽٍٝ ِٓ . اٌغزائ١خ الثّذ ِٓ ث١ئخ ع١ٍّخ

 (10) .اٌؼغً ٚلطش اٌشٙبد

 

 :أجم انتطجُك انعًهٍ وتمُُى األيىس، َسأل نزَبدح انفبئذح وتمذو انحىاس خالل انهمبء، ويٍ

ٚاؽذ؟ اروش٘ب ٚاششػ ( ِغبي)أٞ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ عغٍزٙب لذ رىْٛ ِشرجطخ ثأوضش ِٓ ثؼذ  .9

 .سأ٠ه

 ِبرا رؼٍّذ ػٓ ػاللزه ثبهلل؟ .10

 ِبرا رؼٍّذ ػٓ ا٘زّبِه ثظؾزه اٌغغذ٠خ، إٌفغ١خ ٚاٌشٚؽ١خ؟ .11

 ِبرا رؼٍّذ ػٓ ػاللزه ثب٢خش؟ .12

 ه ٚرٛعٙه ثّب ٠زؼٍك ثبٌج١ئخ اٌمش٠جخ؟ ِبرا رؼٍّذ ػٓ ِٛلف .13

 .ِبرا رجغٟ أْ رؼًّ اثزذاء ِٓ ا١ٌَٛ ثٕبء ػٍٝ ٘زٖ اٌذساعخ؟ أروش أِشا ٚاؽذا

 

 
 


