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  الصوم اسم الموضوع:

 البراعم :ستهدفةالم الفئة 

 دقيقة  ٤٥ :عجتمااإل مدة 

 ١ :للتطبيق الالزمين المسوؤلين عدد 

 :ةالالزم دواتاأل 
 سنجيل المقداإل -

  
  الموضوع؟ عطاءإ قبل معرفته المسؤول على يترتب  ماذا   

  
o ١٨-١٦:٦(متى و ) ١١-١:  ٤النص اإلنجيلي (متى ة اءريجب ق(  

  
  :عااالجتم يرس 

ة صالة )1 دا  : ال

 :للبراعماتيل نضع تر 

 مشوار مع يسوع -

 من قلبي الصغير شكراً  -

ً ثم عندما يكتمل عدد البراعم    .صالة الشبيبة نصلّي معا

 

 "الصوم" بعنوانالمرفق  power point ــالعرض ملف يقوم المسؤول ب

 سيكون شرحو لصورة،يوم من خالل اوضوع الما هو من يحرزوا أعلى البراعم  بدايةفي ال : االجتماع مقدمة )2

 باألرقام كالتالي:  slidesــال

o 1 : نسأل البراعم ما هو موضوع اليوم. 

o  2: ــعبارة عن لعبة سريعة، تقوم بفتح الlink  البراعم  ستنتجيمن هنا ، ومع البراعم حل اللغزنثم  ةالشاش على

 ن الموضوع عن الصوم.أ

 .ةة، الصدقوم، الصالالصاإلجابة الصحيحة للعبة: 
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o 3 : ما هو الصوم؟ :الصوم، هنا نسأل البراعم 

 : الصوم هو وقت التحضير لعيد الفصح. اإلجابة

o 4  :كل، ما هي األشياء التي ال نأكلها (نمتنع عنها بالصوم)؟الصوم عن األ 

رجر، ا، البي نحبهكالت التاألبس ويالشو هالشوكوالتوالبيض الدجاج واللحوم وجبان واأللبان ونمتنع عن األ 

 …مثلة أخرىأيعطي المسؤول البيتزا .... و
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o 5 :  نهإحة متل اء المنينه نعمل األشيإنه كتير مّرات لما مناكل منكّسل نه الصوم بعطي قوة لإلنسان؟ ألإبتعرفوا 

 .لي ما عنده أكلالمحتاج يلن بالصوم منحّس بالفقير وبحاجة إلنا، كما شخصو نساعد أنصلّي 

o 6 : بحكي لكل الناس.نا صايم، عم بمشي وأنا صايم ألي بالصورة؟ لعم بحكي ي شو 

o 7 :  ي دون ما نحك ، الخفاء يعني مننه الزم نصوم بالخفاءإيسوع بعلمنا صايمين،  نحن نهإما بصير نحكي لحدا

 ) ١٦:٦متى لي حكاها يسوع (لية ينا صايم. هون منحكي اآلأ، ما الزم الناس يعرفوا انه لحد

o 9 : شخصي لبعدين نعطمنقدر نحّوش مصروفنا بحصالة، وبالصيام  نحننه إمنحكيلهم منسألهم عن الحصالة، و 

 و نحط هاي المصاري بالكنيسة.أفقير 

o 11 :  ًا صليهالة بتكل ص -٢- ل شغلة بتعطيها للفقير بتتجمع بكنز السماك - ١:  نحكيلهم عن فكرة كنز السما، مثال

الماما بالبيت ما تساعد ل -٤- بتحبها بتتجمع بكنز السماكلة ألما تصوم عن  -٣- من قلبك بتتجمع بكنز السما

 ةمفيد اءشيأبتعمل بداله و video games ـاللعاب وي بتقعد فيه عاألللما تقلل الوقت يل -٥- بتتجمع بكنز السما

 .مثله تانيةأم عشان يعطوا سأل البراعيسؤول بقدر هون المو ون بتتجمع بكنز السما...بتك

o 12 معنى بالمدرسة. و حدأبقربلنا  و حدأالحه، سواء صديق : لما نزّعل حدا بالصوم الزم نص 

o 13 كنا غلطانين، الزم نتعلّم نحكي آسف. نحنا ذإ: و 

o 14  سامحنا يسوع بيما ح متل الزم نسام نحنهون بيض، وأ: بالصوم الزم نسامح كل الناس، حتى يرجع قلبنا

 عن خطايانا يلي منعملها.

o 15 :                المرفقة بالملف "رحلة جميلة ترتيلة " يقوم المسؤول بعرض 

  

   : ) 19Slides-16 (للمناقشة سئلةأ )4

o 16  ربعاء الرماد، عندما يضع الكاهن الّرماد على رؤوسنا.أ: يبدأ زمن الصوم من 

o 17 بين األموات، عند بدء عيد الفصح المجيد.ن معندما نحتفل بقيامة يسوع  : ينتهي الصوم 

o 18  : المسؤول  )، ثم يقوم١١-١:  ٤متى نقرأ معًا النص اإلنجيلي (نجيل، وحِضروا اإلن يُ أنطلب من البراعم

 .بشرحه

  

 بة تجميع اآلية لعب جتماعنختم اإل : الختام )5

o 19  ًا: هنا نرّكب اآلية مع 

o 21 ى الصومتساعدنا علن الصالة تقّربنا من يسوع، وأ، حيث ومصثناء زمن الأأهمية الصالة شرح : ن 

 .بصالة للمالك الحارس نختم ومن ثم

 

  
  
 


