
 

 

 الإنرتنت عىل مساقات

 اترخي العهد القدي الوعظ من  
يلوف، ديفيد ر. هيمل، فيل ريكن، روميل ويليامز الابن، جون وودهاوس  . احملارضون: مريفني اإ

 

 املساق  وصف 

من   والوعظ  للتعلمي  والفرص  والامنذج  ابلأدوات  املشاركني  لزتويد  معلية  ودروًسا  تعلميية  ممارسة  املساق  هذا  القدي.  يقدم  العهد  اترخي 

ويتضمن املساق عرض احملتوى عىل الإنرتنت تقدمه خدمة تشارلز س مييون، واملشاركة يف املناقشات حول احملتوى، اليت يمت اس تكاملها  

ضافية تمتحور حول املتطلبات التفسريية لهذا النوع من الأدب، وبشلك خاص يف ما يتعلق بكيفية دراسة العهد ا لقدي  لحقًا بقراءات اإ

 . من أأجل الوعظ والتعلمي

 

 املساق  أأهداف 

 يف هناية املساق: 

من هذا النوع من الأدب وما تعلمي  ل اخلاصة ل العهد القدي، ويفهمون الفرص    نصوصالرئيس ية يف    اخلصائصس يدرك املشاركون   •

 يه املتطلبات الالزمة. 

اخلرباء   احملارضينس يعمل املشاركون عىل حتسني نوعية دراس هتم وكيفية التحضري للعظة من خالل التفاعل مع املواد التعلميية من   •

عداد النصوص من اترخي العهد القدي   . والتدريب املكثف عىل اإ

املشاركون،   • املها  مبشاركةسيمتكن  حتديد  من  التقيمي،  هدفها  صغرية  مجموعة  س ياق  يف  الصةل  معلهم  ذات  والاسرتاتيجيات  رات 

 .العهد القدي  نصوصوحتسيهنا لتفسري 

 . س يقدر املشاركون قمية تقدي املالحظات البناءة وتلقّهيا •

سيسمح املشاركون لللكمة بتشكيل حياهتم بطرق تتوافق مع الأس باب اليت رأأى الروح القدس أأهنا مناس بة لتضميهنا يف الكتاب   •

 . املقدس

 

 املساق  شلك 

ىل أأربعة مكوانت أأساس ية:  نقسمي   هذا املساق اإ

عممشاهدة    :الأولاملكون   • الامثنية  الفيديو  الامثنية    ىلقاطع  الفيديو  مقاطع  تتضمن  الصةل.  ذات  ادلراسة  أأس ئةل  كامل  واإ الإنرتنت 

 .   أأمثةل معلية للتفسري ةمخس حمارضات وثالث

ىل    ادلرس مع مناقشة أأس ئةل    : املكون الثاين •   نصوص من    مس بقًا   معينني  نصني ني من  حتضري عظت اجملموعة الصغرية، ابلإضافة اإ

 تقيمي واملناقشة. وتقدميها للمجموعة لل  العهد القدي

 وكتابة مجةل نقدية واحدة للك سفر.  املعينة مس بقًاقراءة مجيع النصوص   :املكون الثالث •

الرابع • من    ،املكون  للمجموعة  وتقدميها  عظتني  حتضري  مرشوع:  أ خر  من    نصوصوهو  القدي معينة  الأدوات    العهد  ابس تخدام 

ىل تقدي أأوراق التحضري ضافة اإ  . واملهارات والاسرتاتيجيات اليت قدهما املساق، اإ
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 املساق  متطلبات 

 املطلوب من لك مشارك:
  

 الإنرتنت وحل أأس ئةل ادلراسة ذات الصةل. مشاهدة لك مقاطع الفيديو الامثنية عىل   أأ ( 

عداد خمططني (  ب ىل منسق املساق )النص الأول والثاين(من النصوص املدرجة يف املهنح،    اإ  بعد مشاركهتا مع اجملموعة.   مث تسلميها اإ

لتني حول نصوص   ج(   عداد عظتني مسجَّ سرتاتيجيات اليت قدهما  املطلوبة وتقدميهام ابس تخدام الأدوات واملهارات والا  العهد القدياإ

 املساق )النص الثالث والرابع(. 

 تقدي املالحظات )حىت لو مل تكن مكمتةل بعد( قبل أأس بوع واحد من تقدي لك عظة. . 1

 قبل ثالثة أأايم عىل الأقل من تقدي لك عظة.  للنصخمطط مؤقت تقدي  . 2

 لتفسري لك عظة.  تهمكون من صفحتني عن الهنج اذلي اس تخدم  ي أأو رشحعرض منطق. 3

 اخملطط الهنايئ للعظات. . 4

 تسجيل صويت أأو فيديو للك عظة. . 5

’  اقرأأ  د (    قرأأت   قد  أأنك  أأكد(  أأ :  املسافات  مزدوج  صفحات،  عرش  من  تقرير  ويف  ‘The Word Became Freshالكتاب 

 وأأرقام   املس تخدمة  املراجع   واكتب   الاكتب،(  جحج)  جحة  يف  الرئيس ية(  النقاط)  النقطة  صفحات،  6-5  يف  خلص (  ب  الكتاب،

  (أأ :  التالية   الأس ئةل  أأجب عىل.  بتلخيصه  مقت   اذلي  احملتوى   مع  خشصًيا  تفاعل  املتبقية،  5- 4  الصفحات  يف(  ج   و  الصفحات،

  ملاذا (  ج   ؟مبارشة  سأأطبقه  اذلي  ما(  ب  والتعلمي؟  الوعظ  يف  احلالية  ممارسايت  أأو  معتقدايت  تتحدى  أأو  الاكتب   جحج  تؤكد  كيف

   هبذا؟(  أأويص ل أأو) أأويص

 .  بدقة معني نص لك  قراءة أأمكلت  قد أأنك يؤكد بيان قدمهـ( 

 

 . عظة  ولتحضري   العريضة  اخلطوط  لكتابة   املتاحة  النصوص 

 

    12خروج   22تكوين 

 6قضاة   31-1:14خروج 

  27-1:5ملوك  2  4مصوئيل  1

 16لويني   10- 1:27تثنية 

 

 املساق   جدول 

 

 1# فيديوشاهد    1ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب     1#احملارضة  اإ

     

 2# فيديوشاهد    2ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب      2#احملارضة  اإ

 

 



 

 

 3# فيديوشاهد    3ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب     3#احملارضة  اإ

 

 4# فيديوشاهد    4ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب     4#احملارضة  اإ

 

 5# فيديوشاهد    5ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب     5#احملارضة  اإ

 

 1# فيديوشاهد   6ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب      1#احملارضة  اإ

 

 2# فيديوشاهد   7ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب      2#احملارضة  اإ

 

 3# فيديوشاهد   8ادلرس 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب      3#احملارضة  اإ

 

 

 املقرتحة:   املصادر 

ننا نويص بقراءة املصادر التالية:  ىل القراءات املطلوبة، فاإ ضافة اإ  اإ
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