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الفئة العمرية ()18-14

عدد األشخاص في المجموعة)15-8( :

الحالة الدراسية" :الكلّاب "

مريانا شخص غير منظم في حياته ولكنها ترغب أن تكون مؤثرة في حياتها .ولكن هناك بعض األمور

التي تشكل عائقًا أمام هذا األمر فهي تعمل كمعلمة ،وتَدرُس في نفس الوقت ،وتخدم في كنيسة تنتمي

لها .كانت مريانا تحاول دائمًا أن ترتب أولوياتها ولكنها فشلت في ذلك .رغم كل اإلرهاق والتعب الذي

بذلته تفاجأت مريانا في نهاية العام الدراسي من رسوبها ،ووصول إنذار من مدير العمل بالطرد ،وأيضًا

لم تستطع أن تستمر بالخدمة الكاملة في الكنيسة .فاكتأبت وشعرت بالفشل وقلة الحيلة.
أسئلة 8 - 7 ( :دقائق لكل سؤال)

 -ما هو الخطأ الذي قامت به مريانا برأيك؟ ولماذا؟

 -برأيك كيف كان ممكن لمريانا أن تقوم باألمور بطريقة أفضل؟

 فكر بمشكلة حدثت معك في حياتك بسبب عدم تنظيمك للوقت ،واذكر المشاعر التي انتابتك؟الدرس الكتابي:

في البدء خلق اهلل السماوات واألرض ،وكانت األرض خاوية خالية ،وعلى وجه الغمر ظالم ،وروح

اهلل يرف على وجه المياه .وقال اهلل(( :ليكن نور)) ،فكان نور .ورأى اهلل أن النور حسن .وفصل اهلل
بين النور والظالم .سمى اهلل النور نهارا والظالم ليال .وكان مساء وكان صباح :يوم أول .وقال اهلل:

((ليكن في وسط المياه جلد يفصل بين مياه ومياه)) ،فكان كذلك وكان صباح :يوم ثان .قال اهلل(( :لتجتمع
المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد ،وليظهر اليبس)) ،فكان كذلك .ورأى اهلل أن ذلك حسن .وكان

مساء وكان صباح :يوم ثالث وقال اهلل(( :ليكن في جلد السماء نيرات تفصل بين النهار والليل ،وتشير

إلى األعياد واأليام والسنين ،ولتكن النيرات في جلد السماء لتضيء على األرض)) ،فكان كذلك .ورأى
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اهلل أن هذا حسن .وكان مساء وكان صباح :يوم رابع .وقال اهلل(( :لتفض المياه خالئق حية ولتطر طيور

فوق األرض على وجه السماء)) .فخلق اهلل الحيتان الضخمة وكل ما دب من أصناف الخالئق الحية
التي فاضت بها المياه ،وكل طائر مجن ح من كل صنف .ورأى اهلل أن هذا حسن .وباركها اهلل قال:

((انمي وأكثري وأمالي المياه في البحار ،ولتكثر الطيور على األرض)) .وكان مساء وكان صباح :يوم
خامس .وقال اهلل(( :لتخرج األرض خالئق حية من كل صنف :بهائم ودواب ووحوش أرض من كل

صنف)) ،فكان كذلك :صنع اهلل وحوش األرض من كل صنف ،والبهائم من كل صنف ،والدواب من
كل صنف .ورأى اهلل أن هذا حسن .قال اهلل(( :لنصنع اإلنسان على صورتنا كمثالنا ،وليتسلط على سمك
البحر وطير السماء والبهائم وجميع وحوش األرض وكل ما يدب على األرض)) .فخلق اهلل اإلنسان

على صورته ،على صورة اهلل خلق ا لبشر ،ذكرا وأنثى خلقهم .وباركهم اهلل ،فقال لهم(( :انموا وأكثروا

ومألوا األرض ،وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وجميع الحيوان الذي يدب على

األرض)) .وقال اهلل(( :ها أنا أعطيتكم كل عشب يبزر بزرا على وجه األرض كلها ،وكل شجر يحمل
ثمرا فيه بزر ،هذا يكو ن لكم طعاما .أما جميع وحوش األرض ،وجميع طير السماء ،وجميع ما يدب
على األرض من الخالئق الحية ،فأعطيها كل عشب أخضر طعاما)) .فكان كذلك .و نظر اهلل إلى كل ما

صنعه ،فرأى أنه حسن جدا .وكان مساء وكان صباح :يوم سادس.
مناقشة للنص الكتابي :

 .1تأمل بالنص الكتابي ما األمر الذي تالحظه من قراءتك األولى حول عمل اهلل؟ كيف كان اهلل
يعمل؟ ولم كان يعمل بهذه الطريقة برأيك؟

 .2اهلل وزع العمل على أيام األسبوع ،وفي اليوم األخير استراح ،ما الذي يعنيه هذا لك؟ هل تعتبر
االستراحة جزء مهم من تنظيم الوقت؟ علل إجابتك.

تطبيق

يوزع القائد ورقة عليها جدول التالي:
مهم مستعجل


غير مهم غير مستعجل
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غير مهم مستعجل

مهم غير مستعجل





ترتيب األوليات في المربعات بحسب كل شخص" .لكل مشارك في المجموعة ورقة" وعلى كل مشارك

ترتيب الخطوات التالية في المربعات:
 .1تقدير الوقت الالزم لكل مهمة.

 .2توزيع المهمات على األيام مع وضعه تواريخ تساعدهم على إنهاء المهمات في الوقت المحدد.
 .3وفي النهاية إلغاء كل ما هو غير مهم ،والذي يسرق وقت الناشئ.

كيف أنظم وقتي؟

 -1حدد فترة معينة (مث لً ا شهر كامل)

 -1اكتب األمور التي تريد إنجازها (مثال :دراسة ،امتحانات ،تنزه ،خلوتك ،وقت حر ،أعراس،
أعياد ميالد)...

 -2امأل الجدول التالي بالمهمات
التاريخ

المهمات

اليوم

 -3ابتدأ كل يوم بيومه ،وأمسك كل مهمة على حد ة واب دأ بتقسيم كم ساعة تحتاج إلنجاز كل مهمة
في ذلك اليوم.

 -4وزع المهمات في ذلك اليوم على هذا الجدول
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مهم ومستعجل

مهم وغير مستعجل

غير مهم ومستعجل

غير مهم وغير مستعجل

طبعً ا خلوتك موقعها عند مهم ومستعجل 

 -5بعد هذا التقسيم وزع المهمات على ساعات يومك حسب األولوية.
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