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سا�د� لن�د األسامك اليت ت�شابه من �الل تلو�ن األسامك املتطابقة 
��لون نفسه.

لنجد األسماك المتشابهة!

األ�د الرابع من زمن الق�امة : ظهور �سوع �لرسل �ىل الب�رية  ٣



بعد �س��ع اىل اجنیل الیوم (یوحّ�ا ٢١: ١- ١٤)، سا�د� لنمكل 
الفراغ  يف  املناس�بة  الصورة  رمق  وضع  �الل  من  النص 
املناسب وتلو�هنا.

هّيا نكمل النص!
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األ�د الرابع من زمن الق�امة :

ظهور �سوع �لرسل �ىل الب�رية    

وظَهَر        لتالم�ِذِه َمّرًة أُخرى �ىل شاطِئ ُحبريِة طَربّیة. 
املَُلّقُب  وتوما  ُبطُرُس،  ِمسعاُن  اَج�ـَمَع  �َني  ذِ�َ  واكَن 
َزَبدي،  واَبنا  اجللیِل،  قا�  ِمْن  ا�ي  وَنَ��ائِیُل  �لَتوأِم، 
ِمسعاُن  لُهم  فقاَل  تالم�ِذ         ِمْن  آَخراِن  وتِلمیذاِن 
ُبطُرُس: «أ� ذاِهٌب ِ�ل        ». فقالوا َ�: «وَحنُن َنذَهُب 
مَعَك». َخفَرجوا ورِكبوا        ،ولِكّهنُم يف تَِ� ا�لیَ�ِ ما أمَسكوا 
ش�ً�ا ِمَن        ويف الّصباِح وَقَف        �ىل        ،مفا َعَرَف 
َيشٌء  أَمعُمك  باُن،  الش�ّ «أّهيا  لُهم:  فقاَل  أّنُه         الّتالم�ُذ 
َیمِني  إىل  «ألُقوا         لُهم:  قاَل  «ال».  فأ�ابوُه:  ُیؤُلك؟» 
........َجتدوا        ». فألَقوا        وما َقِدروا أْن ُخيِرجوها، ِلَكَرثِة 
�َسوُع  ُحيّبُه  اكَن  ا�ي  الّتلمیُذ  فقاَل  ِمَن         فهيا  ما 
َع ِمسعاُن ُبطُرُس قوَ�ُ:  ِلُبطُرَس: «هذا هَو الّرّب!» فلّما َمسِ
«هذا هَو الّرّب»، َلِ�َس        ألّنُه اكَن ُعر�ً�، وألقى َنفَسه 
يف املاِء.  و�اَء التالم�ُذ الآَخروَن ب        ،َجيُّروَن        ِبام 
  . فهيا ِمَن        ،واكنوا ال َیبُعدوَن إّال م�َيت ِذراٍع َعِن الَربّ
فلّما �ََزلوا إىل الَربّ رَأوا        �َلیِه        ،        فقاَل لُهم ........: 
«هاتوا ِمَن         ا�ي أمسْكُ�موُه الآَن». فَصِعَد ِمسعاُن 
ُبطُرُس إىل          و�َذَب          إىل الَربّ واكَنت اَمَ�ألت   
الَعَدِد  تَتمّزَق مَع هذا  أْن  ِمْن دوِن  ....َك�ـريًة،  بـ ١٥٣    
الك�ِري.  فقاَل لُهم         : «تعاَلوا ُلكُوا! » وما َجُرَؤ أَ�ٌد ِمَن 
وَد�  الّرّب.   أّنُه  َعَرفوا  أنَت، ألّهنُم  َمْن  �سأَ�ُ  أْن  التالم�ِذ 
........، فأَ�َذ        و�َوَلُهم، وكذِ�َ �َوَلُهم ِمَن        هِذِه 
َبِني  ِمْن  ق�امِ�ِه  َبعَد  لتالم�ِذِه  �َسوُع  فهيا  ظَهَر  �ِلَثٌة  مّرٌة 

األمواِت

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٨



دعو� �س�ـمتع مًعا بصنع السمك من �الل اتباع املرا�ل احملّددة يف أسفل 
ن لك مهنا و�ز�ّهنا. لك صورة ولُنَلو�

كيف نصنع سمكة من ورق؟
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قطع الجانبين
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الشكل النهائّي
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عمل يدوّي
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يف  هللا  وّجمدوا  الّسمك  أنواع  من  العدید  إىل  التالم�ذ  تعّرف  الصید،  �الل 
�الئقه... دعو� الیوم �ز�ّن الّسمك كام يف الّصورة املرفقة  مبختلف األلوان.

األ�د الرابع من زمن الق�امة :
ظهور �سوع �لرسل �ىل الب�رية    


