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Learning Games ألعاب تعلمية 

Name of Game 

 عبّئ الجّرة

Key Bible Verse 

 اآلية األساسية من الكتاب المقدس

 َكثِيِريَن، بِش ه ود   ِمنِّي َسِمْعتَه   َوَما: 2: 2تيموثاوس  2

وا أَنْ  أَْكفَاءً  َيك ون ونَ  أ َمنَاَء، أ نَاًسا أَْوِدْعه    آَخِرينَ  ي عَلِّم 

 .أَْيًضا

Write the purpose of the game here 

 أكتب هدف اللعبة ههنا

عبة إلى دفع الشبيبة للتفكير في أمانتهم تهدف هذه الل

 . إلى كّل واحد  مناعلى الوزنات التي أوكلها هللا 

ضرورة العمل الجماعي واإلصغاء إلى  إلى باإلضافة 

 اآلخرين لكي نصل إلى النجاح معاً.



 

الثقة باآلخرين وبالقائد األساسّي أمٌر محورّي، وإن لم 

 يكن كامالً لكنه يرى ما ال نراه نحن.

 

You will need: 

 ما ستحتاج إليه:

 مناديل على عدد الالعبين 

 أكواب مياه بالستيكية 

 الصق 

 4 دالء 

 مياه 

How to play [or Instructions] 

 كيفية اللعب ]أو تعليمات[

ت لصق األكواب بالمناديل، بحيث ينتصب الكوب 

س الشخص عندما ي ربط المنديل واقفاً على قّمة رأ

وأوقف  أقسم الشبيبة إلى فريقينحول رأسه. من ثّم 

كّل شخص  على سلّم أو درج. )إحرص على أن ال 

 ي شّكل سكب الماء في المكان مشكلة(



 

إمنح كّل قائد  في أعلى السلم دلواً مليئاً بالماء، وضع 

 دلواً فارغاً على الدرجة أمام الشخص األخير.

عند إشارتك، يبدأ كّل قائد  بسكب بعض الماء في 

ص األّول، فيسكبه في دوره )من دون كوب الشخ

استخدام األيدي( في كوب الشخص الذي يليه وما 

 إلى هنالك حتى يصل الماء إلى الدلو الفارغ.

قارن كمية الماء التي جمعها كلٌّ بعد انقضاء الوقت، 

 من الفريقين واختم بإعالن الفريرق الرابح.

Questions to ask about the game 

 أسئلة ت طرح حول اللعبة 

  للقائد الذي يمأل األكواب: ماذا شعرت بينما

 رأيت ما تملؤه في األكواب وهو يذهب هدراً؟

  لالعبين اآلخرين: هل شككت في مقدرة

اآلخرين على إيصال الماء إلى المكان 

 المناسب؟

  لجميع الالعبين: عندما حان الوقت لكي تقوم

ا كنت بالعمل بنفسك، هل وجدته أصعب مم

 تتخيّل أم أسهل؟



 

  عندما يتعلّق األمر بحياتنا المسيحيّة والوزنات

ن قّدمها بنفس األمانة التي منحنا إيّاها هللا، هل 

 والحماس؟

Questions to help apply learning 

 أسئلة للمساعدة على تطبيق التعلّم 

 كيف تنطبق هذه اآلية برأيك على اللعبة؟ 

 اب المقدس أو هل تجد مقاطع أخرى من الكت

 قصص تتناسب مع هذه اللعبة أيًضا؟ أذكرها.

  ما هي األمور التي سكبها هللا فيك التي تستطيع

 أن تسكبها في اآلخرين أيضاً؟

  حّدد شخصاً واحداً على األقّل ت شارك معه هذا

األسبوع بما تعلّمته في اجتماعات الشبيبة أو 

 في قراءتك الخاّصة للكتاب المقدس.

 


