األدوات األساسية لـ M: 28
دائرة خدمة M: 28
إن نموذج  M: 28للتلمذة الذي تنتھجه شركة الطالب الدولية " "ISIيتبع خطة عملية أو دائرة خدمة ينتج
ّ
كل خطوة من
عنھا ربح
إن ّ
ثم إرسالھا بدورھا لتتلمذ آخرينّ .
نفوس عطشى إلى المسيح ،وتسليحھا باإليمانّ ،
ٍ
عملية التلمذة حتى نحصل على مشتركين تثمر حياتھم الروحية في ربح
أساسية في
خطوات ھذه الدائرة
ّ
ّ
تميز دائرة الخدمة
أشخاص جدد للمسيح .ويوضح لنا الرسم البياني التالي المراحل أو سلسلة الخطوات التي ّ
المسيحية لـ  M: 28ويشرح الجدول الذي يليه ھذه الخطوات بتفصيل أكبر.

دائرة خدمة M: 28
الخطوة:

الغاية:

تعريف وشرح:

الشاھد
الكتابي:

التطبيق
المبدأ
األساسي :العملي:

ِّ
صل

االستمرار في
االعتماد على ﷲ

االعتماد على إرشاد الروح
القدس وعمله – من خالل
فعالة تجعل من
صلوات ّ
تدبير ﷲ وحمايته ومقاصده
تنكشف أمامنا وتصبح في
متناولنا.

أف 20-6:18
كو 4-2 :2
لو 16-12 :6

الصالة ھي
العمل
األساسي

صل من أجل:
َّ
ٍ
قلوب
 األبواب والالمفتوحة
 الحكمة الجرأة والشجاعة القدرة على اإلقناع -التوبة

بارك

َع ْيش اإلنجيل من
خالل األقوال
واألفعال

توفير الفرص أمام الطالب
محبة
الدوليين ليختبروا ّ
المسيح العملية ويستمعوا
تغيرت
إلى شھادة من ّ
حياتھم بفضل قدرة كلمة
ﷲ على التغيير

لو 15-1 :8
 1بط -22 :1
23

البذرة
تعلم ماذا
ينبغي أن
تفعل

إعتن
ِ
أصغ إلى االحتياجات
ِ
 ّسد االحتياجات

إبحث

التعرف على
ّ
رجال السالم
)الذين يسعون إلى
معرفة الحق(

السير على خطى يسوع
لو ،11-1 :10
المسيح،
ّ
التعرف على الذين 16
يسعون بصدق إلى معرفة
ّ
الحق )"رجال السالم"(
واالنضمام اليھم

العمل حيث
يعمل ﷲ

شارك:
 كلمة ﷲ عمل ﷲ طرق ﷲاطرح األسئلة حول:
 التأثيرات؟ وجھات النظر؟ اآلمال /الرغبات؟ األھداف/الطموحات؟ -الفرص؟

تعرف على
ّ

تعرف على
جماعة رجال
السالم

للتعرف على
إيجاد طرق
ّ
جماعة رجال السالم
ٍ
عالقة
)دائرة التأثير( وبناء
حقيقية
ّ

لو 11-8 :10

البلوغ إلى
الجماعات

تعرف على األصدقاء:
ّ
 اھتماماتھم حاجاتھم آمالھم -الفرص المتاحة

استكشف

تسھيل الوصول
ّ
الحق
إلى معرفة

توفير الفرصة أمام الذين
ّ
الحق
يسعون إلى معرفة
)جماعة رجال السالم(
ً
جزءا
وجماعاتھم ليكونوا
من خطوة اكتشاف )حقيقة
وليتعرفوا على رسالة
ﷲ(
ّ
يسوع المسيح التي تعطي
الحياة

مت 8-5 :10
عب 12 :4
أع ،7 :6
41-16 :13

حقيقة ﷲ
تغيرنا
ّ

إشرح:
 ّخطة ﷲ
 حاجتنا تدبير ﷲ -استجابتنا

اختبر

اتخاذ جماعة
المفدية
المسيح
ّ
كمثال

توفير البيئة المناسبة وبناء
العالقات حيث يمكن
للساعين وراء الحق أن
يتعرفوا على جماعة
الحقيقية
المفديين
ّ

يو 23-18 :17
أع 47-42 :2

فوض
ّ

طرح رؤية
مشتركة وإعداد
المؤمنين ليتلمذوا
اآلخرين

زرع روح التلمذة
كل خطوة من
في ّ
خطوات M: 28

مت -18 :28
20
مر 20 :4
يو 16 ،8 :15

ضاعف

إرسال المؤمنين
إلعداد تالميذ

إعداد وإرسال سفراء
ً
أشخاصا
بغرض أن يجدوا
آخرين يسعون إلى معرفة
ّ
الحق )رجال سالم(
ويختلطوا مع جماعتھم
ويرشدوھم إلى اكتشاف
ّ
ّ
ويعدوھم ليتلمذوا
الحق
ً
أشخاصا آخرين
بدورھم

مت 15 :16
 2كور -17 :5
20
 2تي 2 :2

ً
نموذجا عن:
أعط لھم
الجماعة
ِ
 الصالةالحقيقية
ّ
تجذب
 من أجلھم معھماآلخرين
 االھتمام:أصغ إلى
ِ
االحتياجات
 ّسد االحتياجات
 المشاركة :شارك كلمة ﷲ عمل ﷲ سبل ﷲزرع روح:
التالميذ
 العبادةالمطيعون
يأتون بثمار  -الصالة
 الشركةّ
االطالع
 الطاعة الشھادة الخدمة /االھتمامالتدريب على:
التالميذ
 الدعوة )الھوية(المدربون
ّ
 المھمة )الغاية(يساھمون
 الرؤية )اإلمكانيات(في
 التوجيه )المتابعة(مضاعفة
عدد
التالميذ

دراﺳﺔ  M: 28ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس  -دﻟﻳﻝ ﻗﺎﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﺻﻝ
ﺗو َ

ﱞ
ﻣﻣﺗن ﻫذا اﻷﺳﺑوع؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣررت ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺑوع اﻟﻔﺎﺋت؟ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻟﻬذﻩ
ﻋﻼم أﻧت
اﻋﺗن –
َ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗك؟

ﺷﺎرك -ﻣﻊ ﻣن ﺷﺎرﻛت ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻷﺧﻳر؟
ﱢ
وﻳﺳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ
ﻛﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻗَِدﻣوا ﻫذا اﻟﻳوم .أطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﻳﻌﺗﻧﻲ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺻﻝ – أﺷﻛر اﻟرب ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ﺷﺎرﻛوﻫﺎ أﻋﻼﻩ .أطﻠب ﻣن روح اﷲ اﻟﻘدوس أن ﻳﻧﻳر ﻋﻘوﻝ ﱟ
ﺗﻌرﻓﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻳوم ﻣن
ﻛﻝ اﻟﺣﺎﺿرﻳن وﻳﻔﺗﺢ ﻗﻠوﺑﻬم ﻟﻛﻠﻣﺔ
ّ
اﻟﺣق اﻟﺗﻲ ّ
ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ.

اﻛﺗﺷف

ﺗﻌرف
ّ

ٍ
ﻛﻝ و ٍ
ﺑﺻوت ٍ
ﻋﺎﻝ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻬم اﻵﺧرون
اﺣد ﺑدورﻩ ﺑﻘراءة أﺟزاء ﻣن اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :دع اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻳﻘوﻣون ّ
اﻟﻣﻘدﺳﺔ.
ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ّ

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﺳﺄﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن إن ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻣﺎت ﻻ ﻳﻔﻬﻣوﻧﻬﺎ .أطﻠب ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﻳﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ.
ٍ
ﺑﺻوت ٍ
ﻋﺎﻝ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺻﻐﻲ إﻟﻳﻪ اﻵﺧرون وﻛﺗﺑﻬم اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ.
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :دع أﺣدﻫم ﻳﻘوم ﺑﻘراءة اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ أ:أﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم أﺷﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﻳﺧﺑروا ﺑﻛﻠﻣﺎﺗﻬم
ّ
)ﻓﻳﺷﺎرﻛون ﺑﻔﻘرة ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ آﻳﺎت ،أو ﺣﺗّﻰ ﺑﺂﻳﺔ واﺣدة( .اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ ب :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻗﺳم ،اﺳﺄﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ" ،ﻣﺎذا ﻛﻧﺗم
ﻟﺗﺿﻳﻔوا؟ ﻫﻝ ﻣن آر ٍ
اء أﺧرى؟"

اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :اﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘود ﻣرﺣﻠﺗَﻲ اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻟﺗطﺑﻳق:
ﺗﺄﻣﻝ
 -ﻣﺎ اﻟذي أﻋﺟﺑك أو أﺛﺎر اﻫﺗﻣﺎﻣك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ؟

 ﻣﺎ اﻟذي ﻟم ﻳﻌﺟﺑك أو ﻟم ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ؟ ﻟﻣﺎذا؟ -ﻣﺎذا ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋن اﷲ؟

 ﻣﺎ اﻟذي ﻳﻛﺷﻔﻪ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋن اﻟﻧﺎس وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم؟ ﻣﺎذا ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﷲ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس؟ -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ذﻫﻧك ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ؟

طﺑق
ّ

أطﻊ

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ إﻟﻰ اﷲ؟
ﻳﻐﻳر ﻧظرﺗك
 إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊّ
ﺻﺣﻳﺣﺎ ،ﻛﻳف ﻟذﻟك أن ّ
ً
ﻳﻐﻳر طرﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠك ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن؟
 إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊﺻﺣﻳﺣﺎ ،ﻛﻳف ﻟذﻟك أن ّ
ً
ﻳﻐﻳر ﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ؟
 إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊﺻﺣﻳﺣﺎ ،ﻛﻳف ﻟذﻟك أن ّ
ً

ٍ
ﻋﻣﺎ اﻋﺗدﺗﻪ ؟
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ،ﻣﺎ ﻫو اﻷﻣرّ
اﻟﻣﺣدد اﻟذي ﺳﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻘﺎدم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠف ّ

ﺷﺎرك /اﺷﻬد
ﻣﻊ ﻣن ﺳﺗﺷﺎرك ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻣﺗﻪ ﻫذا اﻷﺳﺑوع؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ؟
 -ﻛﻠﻣﺔ اﷲ )ﻛﻳف ﺗﻛﻠم ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ إﻟﻳك؟ ﻣﺎذا ﺗﻌﻠﻣت ﻣﻧﻪ؟(

 ]اﺧﺗﻳﺎري[ ﻋﻣﻝ اﷲ )ﺗﺣدث ﻛﻳف ﻳﻌﻣﻝ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗك /اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟذي ﻳﺣدﺛﻪ(وﺳدﻩ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗك(
] -اﺧﺗﻳﺎري[ طرق اﷲ )ﺗﺣدث ﻋن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﷲ ﻟﺻﻼﺗكّ ،

اﺧدم
أﺣدا ﺧﺎرج ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة؟ ﻛﻳف ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك /ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم؟
ﻫﻝ ﺗﻌرف ً

ﱢ
ﺻﻝ

أطﻠب ﻣن أﺣد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﻳﺧﺗم ﺑﺎﻟﺻﻼة ،ﻓﻳﺷﻛر اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻣوﻩ ﻣن دروس وﻳطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﻌون وﺳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت.
)اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛﻧﺎﻫﺎ أﻋﻼﻩ(

ﻋﺷر ﻗواﻋد ﻟدراﺳﺔ  M: 28ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس

ﻗواﻋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) راﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﻳﻧﺿم ﺷﺧص ﺟدﻳد(
ﻛﻝ و ٍ
اﺣد ﺑﺟﻣﻝ ﻗﺻﻳرة وﻟﻳس ﺑﻣﻘﺎطﻊ طوﻳﻠﺔ ) ﻻ أﺣد ﻳﻬﻳﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(
 .1ﻟﻳﺷﺎرك ّ
 .2ﻟﻳﻛن اﻟﺗرﻛﻳز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ )وﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ(

 .3ﻟﻧﺣﺻر اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﺂراء أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﻘطﻊ )وﻟﻧﺗﺟﻧب اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺂراء أﺧرى أو اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻛﺗب(

ﺗﻣر ﻟﺣظﺎت ﻣن اﻟﺻﻣت() .ﻣﻼﺣظﺔ :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔرد أن ﻳﺳﺗﻌﻔﻲ ﻣن
 .4اﻣﻧﺢ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ )ﻻ ﺗﺧف أن ّ
اﻹﺟﺎﺑﺔ إن ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺷﺎرﻛﻪ(

ﺷﺧص ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،دورﻩ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣدرب" -وﻫو
ٌ
 .5ﻗد اﻟﻧﻘﺎش دون أن ﺗﻌﻠّم )اﺳﺗﺧدم دﻟﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋد( ) .ﻣﻼﺣظﺔّ " :

ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻧﺻﺢ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﺻﻼة ﺑﺻﻣت أﺛﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أن ﻳﻘوم
ﻟﺗﻧطﻠق -وﻫو ﻫﻧﺎك
ّ
ﺑﻠﻌب دور اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻳﻬﺎ(.

ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد(
ﻗواﻋد اﻟﻘﻳﺎدة )إرﺷﺎدات ّ
ﻛﻝ أﻗﺳﺎم اﻟدرس إذا ﻣﺎ أﻣﻛن )ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد
 .6اﺣرص ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد
اﻟﻣﺣدد -ﺣﺎوﻝ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ّ
ّ
ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﺧﺗﺻر ﻣن اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠدرس ،أو ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ٍ
اﻷﻫم ﻫو ﺗﺣت ﻋﻧوان
أﻗﻝ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( .اﻟﻘﺳم
ﻟﻌدد ّ
ّ
ﺣث اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(.
"أطﻊ" ) ّ
 .7ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ  -اﺳﺄﻝ" ،ﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ،ﻣﺎ اﻟذي ﻳﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻟﻧﺟﻳب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ؟" ) اﻟﻬدف

اﻟﻣﻘدس( وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدةّ :أﻻ ﻳﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ أو
أﻳﺿﺎ" أن ﻳﻔﻬﻣوا اﻟﻛﺗﺎب ّ
أن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم "ﻫم ً
ﻫو ﻣﺳﺎﻋدة أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻳروا ّ
ﻛﻝ ﺳؤ ٍ
اﻝ ﻳطرح .ﺑﻝ أن ﻳدﻋوا اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت[ .إن ﻟم ﻳﻛن اﻟﺳؤاﻝ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻘطﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ّ

ﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﻝ ،ﻓﺳﻳﺟد اﻟوﻗت ﻟﻳﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ
اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻗﻝ ﻟﻬم" ،دﻋوﻧﺎ ﻧﻧﺎﻗش ﻫذا اﻷﻣر ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎع  "...إن ﻛﺎن اﻟﺳؤاﻝ ًّ

أﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗﻌرف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻝ
ﻣﻬﺗم ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤاﻟﻪّ .
اﻹﺟﺎﺑﺔٕ .وان ﻟم ﻳﻔﻌﻝ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻏﻳر ّ
اﻟﻣطروح وﻟﻳس ﻣن ﻟدﻳﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ،ﻗﻝ" ،دﻋوﻧﺎ ﻓﻲ ٍ
ﻟﻣﻘطﻊ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﺟﻳب ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ) ".ﺛم
وﻗت آﺧر ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ٍ
اﺳﺗﺷر ﻣدرﺑك(.

 .8ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ أو اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ،أو "اﻟﺗﻲ
ﺗﺧرج ﻋن اﻟﻣوﺿوع"(.

أن "ﻫدﻓﻧﺎ ﻟﻠﻳوم
اﺳﺄﻝ" ،أﻳن ورد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ؟" أو اﻗﺗرح أن ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠّم ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣﺎ ّ
ﻫو اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ".

 .9ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﻳرات "ﻏﻳر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ" أو " اﻟﺧﺎطﺋﺔ" :اﺳﺄﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إن ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺎرك اﻟرأي ذاﺗﻪ )ﻫذا ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( .اطرح اﻟﺳؤاﻝ " ،أﻳن ﻳرد ذﻟك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ"ٕ ،وان ﻟم ﻳﻧﺟﺢ اﻷﻣر ،اﻗﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص
ﻷن " اﻟﻬدف ﻟﻠﻳوم ﻫو اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻪ ﻫذا
أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺗﺎد ّ

اﻟﻣﻘطﻊ".

ﻳدﻋو ﺻدﻳﻘًﺎ ،ﺳﺎﻋدﻩ ﻟﻳﺑدأ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟدﻳدة
 .10ﻗم ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻲ أو اﻟﺛﺎﻟث .وﻓﻲ ﺣﺎﻝ أراد أﺣدﻫم أن َ
ﻣﻊ ﺻدﻳﻘﻪ وأﺻدﻗﺎء آﺧرﻳن.
ﻣﻼﺣظﺎت

اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺗﺣت ﻋﻧوان " أطﻊ" ﺗﺑدأ ﺑﻌﺑﺎرة " إن ﻛﺎن ﻫذا
ﺻﺣﻳﺣﺎ "...ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻣﺎ
ً
أن ﺟﻣﻳﻊ
زاﻟوا ﻻ ﻳﺛﻘون ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ّ
ﺑﺄي إﺣراج .إن ﻛﻧت ﺗﻌرف ّ
اﻟﻣﻘدس ،أن ﻳﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻫذﻩ دون اﻟﺷﻌور ّ

ﺻﺣﻳﺢ "...إن
أن ﻫذا
اﻟﺣﺎﺿرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳؤﻣﻧون ﺑﺻدق اﻟﻛﺗﺎب ّ
اﻟﻣﻘدس ،ﻳﻣﻛﻧك أن ﺗﺳﺗﺑدﻝ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺑﺎرة " ﺑﻣﺎ ّ
ٌ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠف )اﻟﻘﺳم ﺑﻌﻧوان "أطﻊ"( ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أن
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠّم ﻋن اﻷﻣر اﻟذي ﺳوف ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ
ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﻳﺟد
ً

ﺗطﻠﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام  Speckﺣﻳث ﺗذﻛرﻧﺎ أﺣرف ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن )ﺧطﻳﺋﺔ ﻧﺗوب ﻋﻧﻬﺎ ،ﻋن وﻋد ﻧﺗﻣﺳك ﺑﻪ ،ﻋن ﻣﺛﻝ

ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ(.
ﻧﻘﺗدي ﺑﻪ أو ﻧﺗﺟﻧﺑﻪ ،ﻋن أﻣر ﻧطﻳﻌﻪ وﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻧ ّ
...............

