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(السيء)هل الرقص خطيئة؟، تأثير الموسيقى    

 الوقت الكلي للدرس )ساعة وربع الساعة(

 يمكن أخذ أي لعبة مناسبة من موقع كاتاليست.دقائق( 5) لعبة كسر الجليد

 األهداف:

 بيان موقف الكتاب المقدس من الموسيقى، والرقص والمتعة بشكل عام. -
 يماننا.إالرقص بشكل عام ال يتعارض مع  -
 الموسيقى طبًيا لديها عدة فوائد، وفي نفس الوقت لديها سلبيات. -
 ضرار الموسيقى السيئة. أالتنبيه من خطورة و -
 ز الشباب على اختيار األغاني الجيدة. تحفي -

 دقائق(3صالة )

 دقائق( 10ترانيم )

 ترانيم )عبادة وتسبيح( ترنيمتين )اختياري حسب القائد مع الشبيبة(. -

 دقائق( 10)المقطع الكتابي 

 (21-20: 15المقطع األول )خروج 

 .َوَرق ٍص ِبد ف وف   َوَراَءَها النَِّساء   َجِميع   َوَخَرَجت  ِبَيِدَها، الدُّفَّ  َهار ونَ  ُأخ ت  النَِّبيَّة   َمْرَيم   َفَأَخَذت  20
 ال َبْحِر". ِفي َطَرَحه َما َوَراِكَبه   ال َفَرَس .َتَعظَّمَ  َقْد َفإ نَّه   ل لرَّبِّ َرنِّم وا»َمْرَيم   َوَأَجاَبت ه مْ 21

 (19-17: 32المقطع الثاني )خروج 
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 يتم تنفيذه من خالل اسكتش

 يمثلون الشعب( أشخاص 6-4المطلوب: )موسى ويشوع، و العدد

اسمع صوت هتاف في المحلة )حيث يقيم الشعب، القرية، المنطقة(.  إننييشوع: يا موسى  -
 هل هو هتاف القتال؟

هزيمة(، بل  صراخ موسى: ال ليس صوت صياح النصرة وال صوت صياح الكسرة )وال -
 صوت الغناء والرقص. نهإ

المحلة ويجدون الشعب يرقصون حول العجل الذهبي.  إلىموسى ويشوع: يصل االثنان  -
 غضب موسى ورمى لوحي العهد وكسرهما.

و بل ه اإلطالقالرقص بذاته ليس شيئا سيئا على  أنالهدف من هذا االسكتش هو إيضاح  إن"
ا قص بشكل خاطئ باحتفالهم بالصنم وهذا مقد استخدم شعب اهلل الروسيلة للتعبير عن الفرح و

 رمي لوحي العهد وكسرهما". إلىدفعه غضب موسى وأ

 دقيقة(15أسئلة )

دة )كلمات هادفة ولحن مريح(. غنية جيأنعطي المجموعة األولى مجموعتين و إلىنقسم الحضور 
ولحن صاخب ومزعج(. ونطرح عليهم األسئلة  ،كلمات سلبيةسيئة ) أغنيةالمجموعة األخرى و

 يجيبوا عليها على ورقة. أنعليهم التالية و

 )توضيح: تسأل المجموعات بناًء على الموسيقى المعطاة لهم(.  

 ما الهدف من الكلمات؟ -1
 هل هي موسيقى مريحة؟ -2
 هادئ(. ،صاخب جد ،ما هو الطابع العام للموسيقى؟ )صاخب -3
 توصلها؟ أن نيةاألغما الفكرة التي تحاول  -4
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 سماعك إياها؟ أثناءما المشاعر التي تشعر بها  -5

 دقائق(10شرح )

ن التعبير مشاعر ال يمك أوالغناء من الوسائل التي تستخدم للتعبير عن حالة معينة الموسيقى و
 عنها بالكالم فنستخدم الموسيقى إليضاح هذه المشاعر.

ن تتحكم أه، ودون وعي من اإلنسانر تجرف مشاع أنوتكمن الخطورة في إمكانية الموسيقى 
 حياته على المدى البعيد.  أسلوبفي طريقة تفكيره و

 لذلك يجب الحرص على االختيار المناسب للموسيقى. ،وأيضا لها إيجابيات طبية ال تحصى

 األسئلة السابقة لكي   أنفسنانطرح على ه من نوع الموسيقى التي نسمعها وفيجب التنب

 وحياتنا. أفكارنانتجنب السلبيات ونكون متيقظين لما يدخل 

 دقائق( 5التطبيق )

انت ك إذاراجع بعض األغاني التي تسمعها يوميا واطرح عليها األسئلة السابقة وقرر فيما  -
 سيئة. وهذا خالل هذا األسبوع. أمهذه األغاني جيدة 

 دقائق(7ترنيمة وصالة ختامية )

 (سبحوه)ترنيمة  150مزمور   

 

 

 


