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Survivor 
 (15-12)العمر  أيام أربعة مدة المخيم: -

 ناشئة( –شبيبة )لمخيم هذا البرنامج هو  إن المشاركون في المخيم -

 "تعلم العيش مع الرب في هذه الحياة مهما كانت الظروف صعبة." هو الهدف األساسي من المخّيم -

 (2: 39"وكان الرب مع يوسف فكان رجال ناجحا" )تكوين  :آية المخّيم -

 كيف يعلمنا يوسف االتكال على الرب. فكرة يومية: -

 بك ربي( أؤمن )إني صخرة خالصي أنت ترنيمة المؤتمر:-

  



 

 

 

 :األولاليوم 

  الوصول إلى المكان: (1
 الترحيب: (2

  :لعبة كسر الحواجز كالتالي 
ألهم كم عدد سثم ت األشياءتطلب منهم معرفة أكبر عدد من تربط كل اثنين مع بعض و 

 .ثم نعمل مثل مزاد األشخاصالتي تعلموها عن  األشياء
 

  :تقسيم الفرق 
 الثلج،يقوم الشخص بتذويب  أنب عليها كلمة. المطلوب و نعطي كأس مثلجة فيها ورقة مكت

أو لعبة المكعب ألن  خرين لعمل جملة مفيدة.آ أشخاصتجميعها مع الحصول على الورقة و 
 دقيقة للذوبان. 30الكأس المثلج ستأخذ 

 

 الترانيم  (3
 ح الحريةنعط لقائد التسبي

 :الموضوع (4
 :الثقة،يلعبوا لعبة  مدخل 

الطلب منه أن يرمي نفسه الى الوراء بعد ان بنداء شخص ن الجمهور و نقوم . 1االقتراح 
 يسمع القائد الذي يقف خلفه يقول: لن أدعك تقع

 ثم تسمح لجميع المخيمين بلعب هذه اللعبة كل اثنين معا



 

 

يجلس كل شخص على كرسي ثم يمدد كل شخص نفسه على من خلفه ثم  . 2االقتراح 
  يقعون.نسحب الكراسي من تحتهم لكنهم ال

 قدرات هللا انه سيمسكك؟ يوسف وثق في كلمة و  لماذا وثقت في كلمته :جملة الوصل
 ...أيضا

 :أحالمناأن يحبطوا  خريناآلنتوكل على الرب حتى عندما يحاول  الفكرة الرئيسية 

 :المرجع الكتابي 
 وضع الحلم أمام عينيه حتى عندما استهزأ فيه أهله الوعد،صدق ( 11-1: 37)تكوين 
صدق الوعد حتى عندما أخذ إخوته ما كان في منظوره ما يميزه  (36-12: 37)تكوين 
طفاءو قد يقوم البعض بمحاولة سرقة  ضاأينحن و  قميصه، تميزنا أمور كمواهبنا  أمور ا 
امثله عملية من حياة المراهق مواقف حيث يحبط أشخاص مواهبه كالتمثيل  إعطاء)يفضل 
 (.األشخاصقص لدى هذه ب نسببسبب غيرتهم أو بوالغنى 

 الثقة بان الرب سيرد لي حقي.المسامحة والغفران و 
 (10: 32)مزمور

نبقى نناضل و ، يعطينا أحالم علينا أال نسمح ألحد أن يستهين بهاالرب له مقصد وهدف و 
 تصديها. كيف علي  و  األشخاصقها. الكالم السلبي من من أجل تحقي

 

 فترة مناقشة:   (5
يقوم الالعب بمحاولة رمي  )كرة(، محارم بشكل طابةو  ،خشبة عليها خط إلىتحتاج  ابدأها بلعبة:

 اء بكالم سلبيند: يقوم باقي الفريق بالاألولىن/ أعلى الخط مرتي إلىالمحرمة 
 الثانية: يقوم الفريق بتشجيعه

اسم الشخص" للعب كيف كان شعوركم عندما اخترنا " موجه لباقي الفريق:السؤال  نسأل:
 ؟ من تمنى أن بكون مكانه؟ كيف كان شعوركم عندما نجح؟ كيف كان شعوركم عندما فشل؟اللعبة



 

 

موجه لالعب الرئيسي: كيف كان شعورك عندما تم اختارك؟ كيف كان شعورك عندما كانوا 
 شلت في كال المرتين؟ف\يشجعوكم؟ عندما كانوا يفشلوك؟ عندما نجحت

 أنتوا مكان ذأخ أشخاصما هو رأيكم في قصة يوسف؟ مين واجه امر مثل ذلك في حاته؟ للجميع: 
 مميز فيه؟  أنتمكانك في شيء  يأخذواحاولوا  أشخاص أوكنت تريده 

م ماذا يتوقعون اعترض دب طريقك؟ اسألهمكان معين و  إلىعن مرة كنت ذاهب ابدأها بمشاركة منك 
 ان حصل شيء مشابه مثل هذا معهم؟فعل و نك أن تكماذا يمأن يكون شعورك؟ و 

 

 استراحة (6
 اقتراحات)حسب ما يتيح لك الوقت(:  إضافيةفترة  (7

 يدوية أشغال -
 عرض فيلم  -
 وغيرها( أولية إسعافاتورشة عمل ) -
 تسأل أنتجرأ  -

 الغداء  (8
 استراحة )فترة االستراحة للمخيمين هي فترة عمل للقادة للتحضير( (9

 )انظر إلى الملحق في آخر الكتّيب(ألعاب خارجية )ساعتين ونصف(  (10
 استراحة  (11
 عشاء (12
  :السهرة (13

  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
 ترانيمو  سهرة نار 
 فتح المجال للمخيمين ص معين يتحدث عن حياته المدهشة و عمل مقابالت صحفية مع شخ

 أن يسألوه.



 

 

 تحالية\ضيافة\نقرشة 

 

 

 اليوم الثاني:

  استيقاظ: (1
 (18كل يوم في أجزاء من مزمور ي في سلسلة ش)سنم تأمل: (2

 (24-1: 18)مزمور 
 فطور (3

 الحرية  التسبيحنعط لقائد  ترانيم:

 الموضوع: (4
 عمل سكتش صغير:مدخل: 
في يفعل شيء و  أنن كل واحد يقول له شيطاشخص يمشي وعلى جانبيه مالك و  :األولاالقتراح 

 خر يختار أن يعمل الشيء الصحيح اآل
. يرفض هو تحت الضغط منهم أن يدهنوا الحيطصبي في المدرسة مع أصدقائه و  االقتراح الثاني:

تبهدله ثم هذا الصبي أن يمشي معهم ولكنه يرجع ثاني يوم ويرى الحيطان ملونة وتأتي المعلمة و 
 في حقيبته. األلوانتكتشف علب 

 نتوكل على الرب حتى عندما تواجهنا التجربة الفكرة الرئيسية:
 (39)تكوين  الكتابية:القصة 

 :النقاط العامة
 كان الرب يزيده نعمة فنرى انه كان رئيس الشرط( يوسف كان ناجح و 6-1: 39)تكوين 



 

 

ينزع أن  األمرمن امرأة فوطيفار لكنه لم يسمح لهذا  اإلغواء( واجه يوسف 15-7: 39)تكوين 
 يكسر العهد أو يبعد نظره عن الرب.عالقته مع الرب و 

 he choose to do what was right even though it resulted in( 23-16: 39)تكوين 
him losing all that he had، and even ending up in prison but even thee he 

found grace (verse 23) 
  مناقشة: (5

 مدخل: 
 المارشميلوو  األطفالاهدوا الفيديو الذي عن : جعلهم يش1اقتراح 
 ما عالقته بقصة يوسف؟و  ؟األبماذا يرمز المارشميلو؟ الطفل؟ الذي فاله  إلى: أسئلة

 خرين رفضوا؟آالمارشميلو و  األطفالذا اكل بعض كما رأينا في الفيديو. لما 
 

الحبة بعد  إعطائنانطلب منهم ة يقدم لكل مخيم حبة مارشميللو و بالوعظ االبتداءقبل : 2اقتراح 
 الوعظة
 ما عالقته بقصة يوسف؟؟ و األب؟ الطفل؟ الذي فاله المارشميللوماذا يرمز  إلى: أسئلة

 ظروا؟ كم كان من الصعب رفض أكلها؟ تمن الذين أكلوا المارشميللو لماذا لم تن
   ؟ ما الذي منعكم؟تأكلواذا لم الم يأكلوا،من الذين لم 

 
قرارات  هذه؟ هل يوجد عالقات أو في حياتنا تغوينا مثل حبة المارشميلو أمورهل يوجد النقاش:  

تجعلنا من الصعب أن نقول لها ال؟ ما هي؟ كيف يمكن أن ننصح أشخاص أفعال أو أفكار تجذبنا و 
ميز يوسف؟ لماذا قام هو برفض عمل هذا  الذيت؟ ما ءايتركوا هذه االغوا أنفي مثل هذه المواقف 

 الشيء المشين مع امرأة فوطيفار؟ 



 

 

كل شخص منا لديه فوطيفار في حياته )تجربة فوطيفار( )مالحظة أعط مثال من حياتك  أكيد
 كيف تمكنت من تخطيها؟(ما هي و  العملية عندما واجهت خطية؟

 
 اقتراحات)حسب ما يتيح لك الوقت(:  ضافيةإفترة  (6

 يدوية أشغال -
 عرض فيلم  -
 وغيرها( أولية إسعافاتورشة عمل ) -
 تسأل أنتجرأ  -

 غداء (7
 استراحة (8
 خارجية ألعاب (9

 األلعابحاول التفكير بالمزيد من ق في آخر الكتيب لمعرفة قوانين وسير اللعبة و )انظر إلى الملح
 (المغامر يمكنك إعطائها موضوع المعروفة التي

 استراحة (10
 عشاء (11
 :السهرة (12

  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
  ترانيمسهرة نار و 
 حياته ص معين يتحدث عن عمل مقابالت صحفية مع شخ

 فتح المجال للمخيمين أن يسألوه.المدهشة و 
 تحالية\ضيافة\نقرشة 

  



 

 

 :اليوم الثالث

 استيقاظ:  (1
 :تأمل (2

Liquid worship  
 الملحق( إلى)ارجع 

 فطور (3
 ترانيم:

 الموضوع: (4
 مدخل:

تأخذ وقت طويل من االنتظار سكتش مضحك: سيارات وأشخاص في داخلهم وهم في أزمة سير و 
  the person is getting frustrated and it’s taking foreverموعد  إلىللذهاب 

 
 (41-40)تكوين القصة الكتابية: 

 تى في وقت االنتظارحالفكرة الرئيسية: توكل على الرب 
كان الرب مع يوسف حتى غي السجن وكان يمهد الطريق نتظار ( خالل اال23-1: 40)تكوين 

 .هااإيالنبوة التي أعطاه لتحقيق الحلم و 
 ليشكلها)ليقولبها( خدم السجن لكي يبرز موهبة يوسف و الرب است

( حيث نسي رئيس السقاة verse 23في مرحلة من االنتظار ) األمللكنه دخل بعد طفيف من 
 الحلم الذي فسرهيوسف وما عمله له و 

من توكل عليه حتى في هذه الفترة العصيبة مع الرب و  أمين( ألن يوسف كان 40-1: 41)تكوين 
 أزعج نوم فرعون ألجلهاالنتظار. افتقده الرب و 

 الثاني في مصر. ده ليوسف وأصبح الحاكم( الرب صادق بوع57-41: 41)تكوين 



 

 

 مناقشة: (5
شخص يقوده ليعمل ا معا. شخص يقف مغمض على عينيه و لعبة: كل اثنين في المجموعة يعمله

 يطلب من المرشد) تطبيقهاالصوت و  عليه الثقة في هذاوعة أمور غريبة تؤدي لشيء جميل و مجم
لكن من مواد من الطبيعة يقود العمي أن يجمعهم معا لكن بقرة.... و  خروف،ل شكل معين مثل عم

 ما سيحصل(  أخبارهبدون 
 :األسئلة
 عمي: ماذا كنت تتوقع كنتيجة أخيرة لعملك؟ مموجه لل

 لم يتمكن من الفهم عليك؟ اموجه للمرشد: ماذا رأيت في الشخص المعمي؟ مالمحه عندم
 

الضياع كشخص ال يعرف االنتظار قد ال يعني الوقت بحد ذاته لكن ليها في النقاش: إنقاط للترق 
  destinationاتكالي على هللا ألنه هو عارف  أناين هو ذاهب لكن أطريقه و  أين
 في مرحلة حيث ال تستطيع القيام بقرار معين؟ ماذا تدرس في الجامعة؟ أنتهل 

 
 : نشاط إضافي (6

 تجد الطعام و  كيف تحافظ ،ربط الحبل نار،عمل )( الملحق)راجع  تدريب للنحاة في الطبيعة
 في الغابة "شيء مقرف جدا(

  للنجاة )راجع الملحق( ىاألول السعافوتدريب (CPR، في ، معالجة الكسور ،النزيف إيقاف
 في حالة الحرق( ،حالة القطع

 تجرأ واسأل 
 غداء (7
 استراحة (8
  مغامرة(عاب )وحلية و ألالمخيم مع  خارج إلىرحلة : عاب خارجيةلاأل  (9



 

 

يك مغلقة في أنحاء تبالسث عنه حيث يوزع الطعام في أكياس حللحصول على طعامهم عليهم الب
السابق للحصول على  اإلضافيما تعلموه في النشاط المخيم وعليهم استخدام أدوات وخريطة و 

 .العشاء
 

  :السهرة (14
  الملحق( إلى: )ارجع إضافيةلعبة 
  ترانيمسهرة نار و 
 فتح المجال للمخيمين ص معين يتحدث عن حياته المدهشة و عمل مقابالت صحفية مع شخ

 أن يسألوه.
 تحالية\ضيافة\نقرشة 

 اليوم الرابع

 استيقاظ:  (1
 (50-14: 18)مزمور تأمل: 

 فطور (2
 ترانيم: 

 الموضوع: (3
 مدخل:

من العبور  ه حزرها لكن ليتمكن الشخصيعلمربعات و خريطة لطريق في يلعب لعبة األلغام )يوجد 
نقدم لهم التحدي إما كسب نقاط أو هدية أكبر  الفوز بعدد نقاط.( ثم بعد ذلكالجهة المقابلة و  إلى

 بغناء أغنية مضحكة أو رقصة( أوبذل نفسهم )مثال بتمثيل دور الدجاجة 
 

 (45-42)تكوين المرجع الكتابي: 



 

 

 على الرب حتى في ذروة النجاحكرة الرئيسية: توكل الف
 ( يوسف في ذروة نجاحه في عمله لكنه مازال ينتظر التحقيق الكامل للوعد41)تكوين 
 القمر...(( تحقق حلم يوسف )الكواكب و 45-42)تكوين

 
 مناقشة: (4

 مدخل: 
would you forget  point),high place in life (successful  reached aIf you 

Like your parents in  there?the process or the people that got you 
success at school, Joseph didn’t forget what God did in his life  ryou

and his promises. 
ccess that you reached in life would it distract How do you use the su

over your life, or would you use your position for the you and take 
glory of God? 

 قت مشاركة وتقييم:و  (5
 نتائج األلعاب 
 عن المخيم اختباراتهمو  برأيهماح للمخيمين بالمشاركة السم 
 إعالن أيام التجمعات 

 إعالن عن المتابعة ما بعد المخيم

 

 غداء (6
 الذهاب (7

 


