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عید املیالد ا�ید ٣٧

لنلعب مًعا في هذا العيد

يف األعیاد تلتقي العائ� لتفرح، وتصّيل، وت��اول الطعام جم�ـمـعة. لنلعب هذه 

ا�لعبة املیالدّیة ف��سّىل ونتعّرف �ىل بعض املعلومات املتعّلقة �ملیالد.

١- لنقّص صف�ة ٢

٢- لن��ع اخلطوات الواردة �ىل هذه الصف�ة أد�ه
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ميالد مجيد
Joyeux Noel

Merry Christmas
feliz navidad

ملكيور، كاسپر و بلتزار
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صل دائًما بالكلمة
ّ

لنت

بعد قراءة نص اإلجنیل (لوقا ٢: ١- ٢٠)، دعو� جنیب �ىل هذه األس�ئ�

من �الل اخ�یار اجلواب الصحیح حسب أ�داث النص:

١- إلى أّية مدينة ذهب يوسف و مريم ليكتتبا بحسب أمر القيصر أغسطس؟

أورشليم

الناصرة

بيت لحم

٢- كيف بدا الرعاة بعد بشارة المالئكة؟

ا عظيًما
ً

خافوا خوف

هربوا سريًعا

ناموا بهدوء

ر بها المالئكة؟
ّ

٣- ما هي العالمة التي بش
ا
ً
ا ثمين

ً
ستجدون كنز

ا
ً
ستجدون طفًال مقّمط

ا ا ذهبّيً
ً

ستجدون صندوق

ص؟
ّ
٤- كيف سّبح المالئكة بوالدة المخل

هوشعنا في األعالي

ه في االعالي
ّ
المجد لل

ميالد مجيد و عام سعيد



لنلعب مًعا في هذا العيد

هل تعرف لعبة "سّمل وحّ�ة"؟ لنلعهبا ولكن بطریقة �دیدة!

١- لنقطع "الشخصّیات" �ىل �دد الالعبني
٢- لنطبع صف�ة ٥

٣- لن�لب زهر

قوانني ا�لعبة:
١- السّمل یصعد� إىل فوق

٢- األضواء تزنلنا إىل أسفل
٣- ا�ي یصل إىل ا�ا�رة اخلرضاء أ�اله �رحب!

٤- يف املرّبعات اخلرضاء (٢، ٤، ٦، ١١، ١٤، ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٨ و٤٣) 
�لینا اإل�ابة عن األس�ئ�، وإن مل جناوب �لینا أن نعاود ماكننا

األس�ئ�:

٢- من قال:"السالم �لیك � مرمي"؟

٤- لو �نت راعي ماذا هتدي الطفل �سوع؟ (سؤال خشيص)

 les anges dans nos campagnes :٦- غّين

١١- يف أّیة مدینة ُوِ� �سوع؟

١٤-كـّمل �یة التالیة: « فقال هلم املالك: ال......»

٢٠ - ما معىن لكمة «ّمعانوئیل»؟

٢٥- غّين "قليب  مـهّیا مغارة"

٣٠- �ىل َمن ظهرت النجمة ؟

( jingle bells, vive le vent ) ٣٨- غّين "لی� عید " بثالث لغات

٤٣- ما يه هدا� ا�وس؟

٤
عید املیالد ا�ید
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MerryChristmasهللويا!ولد المسيح

Lets
GO١٢٣٤٥هّيا   ننطلق

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١

١٢١٣١٤١٥١٦١٧

١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣

٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩

٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤
٣٥

٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦

٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١



ُوِ�َ املس�یح! هللو�!

٦

الطفل يسوع

لنصنع خشصّیات املغارة
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لنصنع ّلك أس�بوع خشصّیة من خشصّیات املغارة

 الشخصّيات التي 
ّ

لنجمع كل
قمنا بتحضيرها خالل زمن 

الميالد، ولنضع يسوع المسيح 
ل مغارة لنا

ّ
في المذود، فنشك

من صنع أيدينا!



٧

ليلة عيد ليلة عيد، الليلة ليلة عيد
 بعيد

ّ
زينة ووالد، صوت جراس عم بترن

ليلة عيد ليلة عيد، الليلة ليلة عيد
صوت والد، تياب جداد وبكرا الحّب جديد!

Feliz Navidad, Feliz Navidad
Feliz Navidad, próspero año y felicidad
I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

ن فقير ما عندن شي
ُ

ن، بيت
ُ

روح زورهن ببيت
ن ُولد يسوع

ّ
ن قل

ُ
 روح زورهن ببيت

ُ
 ليلة الميالد تزهُر األرض

ُ
ليلة الميالد ُيّمحى الُبغض

 الُحُب
ُ

ُن الحرُب ليلة الميالد َينِبت
َ

دف
ُ
ليلة الميالد ت

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l´hymne des cieux,

Et l´écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :

Gloria in excelsis Deo
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Medley ميالدّية


