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ألعاب تعلمية Learning Games
Name of Game
اسم اللعبة
لعبة الغمزة
Key Bible Verse
اآلية األساسية من الكتاب المقدس
١بطرس ٨ :٥اصحوا واسهروا الن ابليس.
...
مرقس  ٣٨ :١٤اسهروا وصلوا لئال تدخلوا
في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فض
عيف
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Write the purpose of the game h
ere
أكتب هدف اللعبة ههنا
الصالة تساعدنا في أن تسيطر الروح على ا
لجسد في وقت التجارب
في اللعبة يوجد اشخاص يمثلون الروح وآخ
رون الجسد وشخصية تمثل التجربة .في الل
عبة ستكتشف المجموعة كيف أن للتغلب عل
ى التجربة يجب على الجسد ان يكون تحت
سيطرة الروح .وفي التأمل نكتشف كيف ان
الصالة تساعد الروح على ان تبقى يقظة.
You will need:
ما ستحتاج إليه:
كراسي
نقاط  Bullets

4

]How to play [or Instructions
كيفية اللعب [أو تعليمات]
ضع الكراسي على عدد المجموعة بشكل دائ
رة .على كل كرسي يوجد شخص جالس وخ
لف كل كرسي شخص واقف .عدا كرسي وا
حد يبقى فارغا وخلفه شخص هو الذي يغمز
.
طريقة اللعب
في هذه اللعبة نجد:
وحرا
الواقفون خلف الكرسي :غامز واحد
ّ
س
الجالسون على الكرسي :مغموزون
الواقفون خلف الكراسي مسؤولون عن الشخ
ص الجالس امامهم .تكون عيونهم متجهة نح
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و االرض وايديهم وراء ظهورهم .يقوم الش
خص الواقف عند الكرسي الفارغ بغمز احد
الجالسين .عند الغمزة يقوم الجالس عن الك
رسي اما الشخص الواقف خلفه فدوره ان يم
نعه وذلك بلمسه قبل ان يصل إلى كرسي الغ
امز .اذا تمكن من لمسه يبقى على الكرسي
ويبحث الغامز عن شخص اخر ليغمزه .صا
حب الكرسي الفارغ بعدها يصبح هو الغامز
.
ي Body Text
ّ
النص األساس ّ
Questions to ask about the gam
e
أسئلة تُطرح حول اللعبة
ما الذي يساعد الحارس على المحافظة على
شريكه؟
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ما الذي يشعر به الشخص المغموز؟ (خارج
عن ارادته)
هناك الكثير من االمور التي نتعرض لها في
حياتنا وتجذبنا بعيدا عن هللا وعن عالقتنا به
 .ونحن ننجذب لهذه التجارب الن جسدنا ض
عيف ويقول يسوع:
مرقس  ٣٨ :١٤اسهروا وصلوا لئال تدخلوا
في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فض
عيف
Questions to help apply learning
أسئلة للمساعدة على تطبيق التعلّم
نقاط  Bullets
ماذا يمثل كل شخص في اللعبة ،استن 
ادا على المقطع الكتابي؟
ما الذي نتعلمه في هذه اللعبة عن 
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حياتنا الروحية؟
ما الذي يساعد الجسد على التغلب 
على التجربة؟
ما الذي يساعد الروح ان يبقى 
نشيط؟
حدد امرا واحدا تراه ضعف في 
حياتك وتحتاج ان تشارك شخصا
موثوقا به وتصليان من أجله
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