
 "اسن"أسلوب  : األسلوب الثانً عشس
 

اىْص ٍضو اىنبرت اىَزؼيٌ فٜ ٍين٘د هللا اىصٛ ٝرطط ٍِ ّص٘صٔ جسزا /زػّ٘ب ّسضس اىفقطح

 ضة ضجال ٝشجٔ اىسَ٘اد ٍين٘د فٜ ٍزؼيٌ مبرت مو شىل اجو ٍِ"حست ق٘ه اىطة . ٗػزقبء

 (52: 13ٍزٚ " ).ػزقبءٗ جسزا مْزٓ ٍِ ٝرطط ثٞذ
االيجابية، : وهو أسلوب يبين من خالل النص األمور" اسم"أسلوب  في هذه الدراسة نستخدم

 .السلبية والهامة
 .يجابي، سلبي، مهمإ :اختصار مبني على تجميع الحروف األولى للكلمات –" اسم"
 

 :سجل في مساحة
،  كل أمر، فكر، قول، توجه، قيمة وسلوك ايجابي يمكن استخراجه من "يجابيإ" -

 .الفقرة أو الموضوع/النص
الفقرة /ستخراجه من النصول، توجه، قيمة وسلوك سلبي يمكن ا،  كل أمر، فكر، ق"سلبي" -

 .أو الموضوع
هتمامك وتساؤالتك وسلوك هام، أثار تفكيرك، ا،  كل أمر، فكر، قول، توجه، قيمة "مهم" -

 .دراستك لخال
 

 ____________: الشاهد  ____________________عنوان الفقرة 
 

 ٌجابًإ

 

 

 

 ًسلب

 

 

 

 ههن

 

 

 

 

 :نصوص هقتسحة للتدزب على الدزاسة بهرا األسلوب

 (.10 – 9: 4أخ  1)صالح ٝؼجٞص .  2  (.17 – 1: 20ذطٗط)اى٘صبٝب اىؼشط . 1

 (.26 -20: 6ى٘قب)رط٘ٝجبد ٍقبثو ٗٝالد . 4 (. 14 – 1: 7ٍزٚ)ٍِ اىَ٘ػظخ ػيٚ اىججو . 3

 ...ٗغٞطٕب اىنضٞط. 5



 "اسم" نموذج لدراسة الكتاب بأسلوب
 

 11كو  1: الشاهد         إصحاح المحبة:  عنوان الفقرة
 

 :اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْص اٌجابٍة أٍ٘ضجس  

: المحبة هي التي تعطي قيمة ومضمون ونبض حياة لـــمواهب والمهارات المتنوعة مثل. 1

بالمال أو )يمان والتضحية ، قوة اإل(المعرفة)معرفة اللغات واأللسنة، موهبة النبوة والعلم 

 (.النفس

تتأنى، ترفق، تفرح بالحق، تحتمل كّل شْي، تصدق كّل شيء، ترجو كّل شيء، : المحبة. 2

 .تصبر على كّل شيء

 .المحبة  تصمد إلى األبد. 3

 .المحبة أعظم من اإليمان والرجاء. 4

 :اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْص سلبٍة أٍ٘ضجس 

بالمال أو )، وقوة اإليمان والتضحية (المعرفة)اللغات واأللسنة، وموهبة النبوة والعلم معرفة . 1

 .، ال قيمة  لها وال منفعة بدون المحبة(النفس

الحسد، التفاخر على اآلخرين، االنتفاخ، : كل ما يلي ذكره هو مضاد ونقيض لجوهر المحبة. 2

، ظّن السوء، (الغضب والغيظ الشديد)تداد ، االح(طلب ما للنفس فقط)تقبيح اآلخر، األنانية 

 (.الخطية)الفرح باإلثم 

رضٞط األسئيخ، غٞط ٗاضحخ، رضٞط )اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْصههوة أٍ٘ض جس 

 ...( :اىزفنٞط أٗ اىزأٍو، إىد

كيف يمكن إلنسان أن يتكلم بلسان مالئكة بدون محبة؟ وكيف يمكن أن يكون إلنسان إيمان . 1

ينقل الجبال بدون محبة؟ وهل يعقل أن يضحي إنسان بماله وبحياته بدون أن تكون التضحية 

 !على مذبح المحبة؟

 ما معنى أّن المحبة تصدق  كّل شيء؟. 2

 ما السر هنا؟. محبة هذه الثالثة ولكن أعظمهم المحبةأما اآلن فيثبت اإليمان والرجاء وال. 3

 



"اسن"نووذج آخس لدزاسة بأسلوب   

 

 57 – 35:  46لوقا : اىشبٕس   ظهوز السب ٌسوع ٌوم القٍاهة لتلوٍري عوواس:  ػْ٘اُ اىفقطح

 :فَٞب ٝيٜ أٍضيخ ػيٚ ثؼض ٍب َٝنِ اسزرطاجٔ ٍِ اىْص، ثإٍنبّل إضبفخ ّقبط أذطٙ ػسٝسح

 

 :اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْص اٌجابٍة ضأٍ٘جس  

صٌ اثزسأ ٍِ "اىحنَخ ٗاىزَٞٞز ٗاإلصغبء ىَِ ىٔ ٍؼطفخ ٗرَٞٞز صبحت اىحنَخ اىربصخ .  1

 (27." )ٍ٘سٚ ٍِٗ جَٞغ األّجٞبء ٝفسط ىَٖب األٍ٘ض اىَرزصخ ثٔ فٜ فٜ جَٞغ اىنزت

رؼبه  -حجخ، إضبفخ اىطة ٝس٘ع ٗإمطأٍضٞبفخ اىغطٝت، ٍحجخ ٍٗسبػسح اٟذط، اإلىزاً فٜ اىَ. 2

فأىزٍبٓ قبئيِٞ اٍنش ٍؼْب ألّٔ ّح٘ اىَسبء ٗقس ٍبه . "ثْْٞب أقٌ ػْسّب ٗذص ٍِ قي٘ثْب ىل ٍسنْب

 (29." )فسذو ىَٞنش ٍؼٌٖ. اىْٖبض

ٗأٍب َٕب فنبّب ٝرجطاُ ثَب حسس فٜ اىططٝق "اإلذجبض ػِ قٞبٍخ اىطة، ٗشرصٔ ٍٗؼطفزٔ . 3

 (35." )اىرجزٗمٞف ػطفبٓ ػْس مسط 

ٍحجزَٖب ىيطة ٗىإلذ٘ح، اإلضازح اىججبضح، ثبىطغٌ ٍِ اىزؼت ٗاىضؼف ٗاىيٞو اىحبىل رطم٘ا . 4

ثٞزٌٖ ٍٗنبُ ضاحزٌٖ ٗضجؼ٘ا أزضاجٌٖ إىٚ أٗضشيٌٞ ىٞرجطٗا اىزالٍٞص ٗٝفطح٘ا قي٘ثٌٖ ثبىطجبء 

ٌ ٗاىصِٝ فقبٍب فٜ ريل اىسبػخ ٗضجؼب إىٚ أٗضشيٌٞ ٗٗجسا األحس ػشط ٍجزَؼِٞ ٕ"اىَجبضك 

 (33." )ٍؼٌٖ

 

 

 :اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْص سلبٍة أٍ٘ضجس 

ّٗحِ مْب ّطج٘ أّ ٕ٘ "اىٞأس ٗذٞجخ األٍو ثبىطغٌ ٍِ ٗػ٘ز اىطة ىٌٖ ٗىيزالٍٞص ثقٞبٍزٔ . 1

 (21." )اىَزٍغ أُ ٝفسٛ إسطائٞو

ٍْب حٞطّْب إش مِ ثبمطا ػْس ثو ثؼض اىْسبء " ىحٞطح  ٗاىزطزز حزٚ ثؼس ٍؼطفخ أُ اىقجط فبضؽ ا.  2

 (23ٗ  22". )اىقجط

 (25. )ٗثطئ اىقيت فٜ اإلَٝبُ( قيخ اىفٌٖ)اىغجبء . 3

 

 

رضٞط األسئيخ، غٞط ٗاضحخ، رضٞط )اىقطؼخ /اىفقطح/َٝنِ اسزرطاجٖب ٍِ اىْصههوة أٍ٘ض جس 

 ...( :اىزفنٞط أٗ اىزأٍو، إىد

 (31ٗ   03)  طفبٓ؟ٍب ٍؼْٚ اّفزحذ أػَْٖٞب ثؼس مسط اىرجز؟ ٗمٞف ػ . 1

 (29( )اىضٞبفخ)ٕو ٍِ اىََنِ أُ أزػ٘ شرص غطٝت إىٚ ثٞزٜ؟ . 2

 (26)ٍب اىَقص٘ز؟ ". أٍب مبُ ْٝجغٜ أُ اىَسٞح ٝزأىٌ ثٖصا ٗٝسذو إىٚ ٍجسٓ. "3

 
 


