موضوع :عیسی
هفته  : 12عیسی ما را می فرستد

•خوش آمدگویی ۳ :دقیقه

بــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد بــا عزیــزان روبــرو شــود .اگــر شــخص جدیــدیبــه عنــوان نوایمــان یــا
مهمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت خوشـ ِ
ـامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود ،بطــور مثــال شــخص جدیــد
را بــه نــام در جمــع معرفــی کننــد.

•بازی ۱۵- ۱۰ :دقیقه

بازی چهار جوابی
در ابتدا نوجوانان را به گروه های دو نفره تقسیم میکنیم .
این دو نفر هم تیمی خواهند بود.
سپس از هر گروه یک نفر وارد مسابقه چهار جوابی میشود .
برای مثال  :ما هشت نوجوان داریم  ،آنها را به چهار گروه دونفره تقسیم بندی میکنیم .
در مرحلــه اول از هــر گــروه یــک نوجــوان انتخــاب شــده و طبیعتــا چهــار نوجــوان خواهیــم داشــت کــه وارد مســابقه شــده انــد
( گــروه الــف) .
ســپس ســواالت چهــار جوابــی را از آنهــا میپرســیم  ،همــه آنهــا بایــد جــواب مــورد نظــر خــود را روی برگــه ایــی بنویســند و
همزمــان نشــان دهنــد .
بعد از آن جواب درست توسط شما گفته میشود .
تعداد سواالت پرسیده شده از گروه ها سلیقه ای میباشد.
حــاال نوبــت بــه گــروه بعــدی (ب)میباشــد .هــم گروهــی هــای نوجوانــان درگــروه الــف در گــروه ب قــرار می گیرنــد و درمســابقه
شــرکت خواهنــد کــرد و هماننــد گــروه الــف مســابقه ادامــه مــی یابد.
نکات قابل توجه:
•کلیســاهایی کــه تعــداد نوجوانــان آنهــا کــم اســت میتواننــد بــدون تقســیم بنــدی بــه گــروه هــای دونفــره  ،ایــن بــازی را بــه
صــورت انفــرادی انجــام دهنــد .ســواالت را از کل نوجوانــان بپرســید و آنهــا همزمــان گزینــه مــورد نظرشــان را نوشــته و
نشــان دهنــد.
•نحوه امتیاز بندی  :افرادی که پاسخ درست داده اند یک امتیاز خواهند گرفت.
•اگر نوجوانان را گروه بندی میکنید بهتر است توازن سنی آنها را در نظر بگیرید.
•اگــر دو گــروه یــا دو نفــر امتیازاتشــان برابــر شــد  ،بنــا بــه صــاح دیــد مربــی و بــا در نظــر گرفتــن وقــت میتوانیــد یــک
مرحلــه فینــال داشــته باشــید .
سواالت در صفحه آخر همراه با جواب درست ضمیمه شده است.

•مروری بر هفته گذشته و شهادت ها ۱۰ :دقیقه

در ایــن مرحلــه مــی تــوان اینطــور ســوال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه مطــرح
کردنــش در جمــع باعــث برکــت میشــود .آنچــه را کــه در هفتــه گذشــته در ویدیــوی تعلیمــی بعنــوان تکلیــف از شــما درخواســت
شــد انجــام دادیــد؟ چــه چیــزی از آن یــاد گرفتیــد؟ شــهادت یــا برکتــی در ایــن زمینــه داریــد تــا بــا مــا در میــان بگذاریــد.

•آیه حفظی ۵ :دقیقه

آیــا میتوانیــد آیــه حفظــی هفتــه ی پیــش اعمــال رســوالن  ۸ :۱را بیــان کنیــد؟ بــه نوجوانــی کــه ایــن آیــه را حفــظ کــرده گــوش
کنیــد .اشــخاصی را کــه هنــوز ایــن آیــه را یــاد نگرفتنــد تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیرنــد.

•سوال هفته10-۵:دقیقه

آیــا زمانــی را بخاطرمــی آوریــد کــه خبــر خوشــی را شــنیدید و تمایــل داشــتید تــا بــا دیگــران آن را در میــان بگذاریــد؟ آن خبــر
خــوش چــه بــود؟ آیــا میتوانیــد یــک نمونــه از آنهــا را نــام ببریــد؟ زمانیکــه کــه خبــری خــوش میشــنوید؛ اولیــن چیــزی کــه بــه
ذهنتــان میرســد اشــتراک گذاشــتن آن بــا دیگــران اســت ؛ درســت اســت؟
همچنین اگر درمان سرطان را پیدا کرده باشید دوست دارید چه کاری در این مورد انجام دهید؟

•خواندن کالم ۵ : :دقیقه

خواندن یک قسمت مشخص از کالم خدا توسط یک نفراز نوجوانان.

لوقا ۳۶- ۱۳: ۲۴

•آیه کلیدی برای حفظ کردن ۲ :دقیقه

آیه مورد نظر را روی صفحه نمایش دهید و از نوجوانان بخواهید تا آیه را با هم خوانده و حفظ کنند.
متی ۱۹-۱۸ :۲۸

•ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :عیسی ما را میفرستد.

•پاسخی از جانب نوجوانان ۱۰:دقیقه

تاثیــر پیغــام بــر روی زندگــی شــما چیســت؟ آیــا ایــن موضــوع شــما را بــه چالــش مــی کشــد؟ هــدف از پرســیدن ایــن ســواالت
ایــن اســت کــه پیغــام هفتــه بــه صــورت کاربــردی در زندگــی آنهــا تاثیرگــذار باشــد .مســئول جلســه فقــط ســخنگوی جلســه
نیســت بلکــه بــه همــه فرصــت مــی دهــد تــا در ایــن مــورد اظهــار نظــر کننــد.

•پرستش ۶ :دقیقه

ویدیو را پخش کنید.
سرود  :کلیسا،کلیسا

•دعا برای همدیگر۱۰- ۵ :دقیقه

در ایــن مرحلــه نوجوانــان را بــه دعــا کــردن در راســتای پیغــام تشــویق کنیــد .همچنیــن در انتهــا بــرای اعضــای گــروه خانــواده
اعضــای گــروه و موضوعــات دیگــر در راســتای پیغــام دعــا شــود.

•یادآوری تکلیف عملی ذکر شده در ویدیو هفته

اهمیــت در میــان گذاشــتن کالم خــدا و خبــر خــوش را بــا دیگــران بــه نوجوانــان گــروه خــود یــاد آوری کنیــد .آنــان را بــه انجــام
تکلیــف ذکــر شــده تشــویق کنیــد.

-۱عمر کدامیک از پرندگان زیر از همه بیشتر است؟
الف) عقاب
ب) کالغ
ج ) شاهین
د) کبوتر
جواب=کالغ
-۲هر انسان بدون آب چه مدت میتواند زنده بماند؟
الف) نهایتا  2هفته
ب) حدودا 1ماه
ج) بین  2روز تا یک هفته
د) نهایتا  20روز
جواب = گزینه ج
کدامیک از حیوانات زیر قادر به دیدن آسمان نیست؟
الف)خوک
ب)گاو
ج)گوسفند
د)سگ
جواب =الف
-۴ویتامین ث در کدامیک بیشتر وجود دارد؟
الف)پرتقال
ب)گوجه فرنگی
ج) لیمو
د) گالبی
جواب = گزینه ب
-۵در بدن انسان چند لیر آب وجود دارد؟
الف)  20لیتر
ب)  4لیتر
ج) 35لیتر
د)  50لیتر
جواب = گزینه د
-۶کدامیک از حیوانات زیر همه چیز را خاکستری میبیند؟
الف) گوسفند
ب) اسب
ج) روباه
د) گرک
جواب = ج

-۷سریعترین پرنده کدام است؟
الف) گنجشک
ب) شاهین
ج) پرستو
د) کبوتر
جواب = گزینه ب
-۸بلندترین صدا مربوط به کدام حیوان است؟
الف) گرگ
ب) شیر
ج ) مورچه
د) خرس
جواب = گزینه ج
-۹واحد پول کشور ژاپن؟
الف) یوان
ب) ین
ج) رینگیت
د) پزو
جواب = گزینه ب
-۱۰غذای سوشی از کدام کشور آمده؟
الف) تایلند
ب) ژاپن
ج) چین
د) کره جنوبی
جواب = ج
-۱۱عمیق ترین دره جهان در کجاست؟
الف) ایران
ب)چین
ج)آمریکا
د)هند
جواب گزینه ب
-۱۲کدامیک از حیوانات زیر چهار زانو دارند؟
الف)فیل
ب)شتر
ج)اسب
د) گاو
جواب = الف

-۱۳کدام بیماری زیر توسط ویروس انجام نمیشود؟
الف)سرماخوردگی
ب)آنفوالنزا
ج)کچلی
د)کرونا
جواب = گزینه ج
-۱۴برج کج پیزا در کدام کشور است؟
الف)اسپانیا
ب)ایتالیا
ج)آلمان
د) انگلیس
جواب=گزینه ب
 -۱۵قد بلند ترین حیوان جهان کدام است؟
الف)فیل
ب)زرافه
ج)نهنگ
د) شتر
جواب = گزینه ب
-۱۶رنگ سبز از ترکیب چه رنگهایی بوجود میاد؟
الف) آبی و قرمز
ب)آبی و زرد
ج)قرمز و زرد
د)بنفش و زرد
جواب = گزینه ب
 -۱۷پایتخت کانادا کدام است؟
الف) اوتاوا
ب) تورنتو
ج) بوستون
د) ونکوور
جواب= گزینه الف
-۱۸کدام مهره شطرنج نمیتواند در یک خط صاف حرکت کند؟
الف) سرباز
ب)اسب
ج)وزیر
د)شاه
جواب = گزینه ب

شهر آمستردام در کدام کشور است؟
الف)فنالند
ب) آرژانتین
ج) کرواسی
د)هلند
جواب =گزینه د
-۲۰کدامیک از حیوانات زیر با بقیه فرق دارند
الف)گربه
ب)تمساح
ج)مار
د)آفتاب پرست
جواب = گزینه الف
-۲۱قدرت دید جغد چند برابر انسان است؟
الف)۵۸
ب)۶۵
ج)۷۷
د)۸۲
جواب=د
-۲۲ضریب هوشی یک انسان معمولی چقدر
است؟
الف)بین  ۸۵تا۱۱۵
ب)بین  ۸۵تا ۱۱۰
ج)بین  ۸۵تا ۱۱۳
د) ۸۵تا ۱۱۲
جواب=الف
-۲۳چند درصد گیاهان در اقیانوسها رشد می کنند؟
الف)%۸۵
ب)%۷۲
ج)%۶۰
د)%۵۲
جواب=الف
-۲۴کدامیک از جانوران زیر ناشنوا هستند؟
الف)سوسمارها
ب)مارها
ج)عنکبوتها
د)عقرب ها
جواب=ب مارها ناشنوا هستند و با زبان خود محیط اطراف را درک میکنند.

-۲۵بعد از مغز پیچیده ترین عضو بدن کدام است؟
الف)کبد
ب)روده
ج)چشم
د)گوش
جواب=الف
 -۲۶پر جمعیت ترین کشور جهان کدام است؟
الف)چین
ب)هند
ج)آمریکا
د)آفریقا
جواب=الف
 -۲۷کدام یک از موارد زیر با بقیه فرق دارد؟
الف)لمس کردن
ب)شنیدن
ج)دیدن
د)گرسنگی
جواب=د
 -۲۸کدام یک از شهر های دنیا بیشترین ماشین رولز رویس را دارد؟
الف)انگلیس
ب)آمریکا
ج)دبی
د)هنگ کنگ
جواب = د
 -۲۹در کدام شهر دنیا تعداد آدم ها از تاکسی ها کمتر است؟
الف)نیویورک
ب)لس آنجلس
ج)پاریس
د)برلین
جواب= ب
 -۳۰در طول یک هفته چند بار پلک میزنیم؟
الف) ۲۱۰۰۰بار
ب)۵۰۰۰۰بار
ج)۱۰۰۰۰۰بار
د) ۱۵۱۰۰۰بار
جواب= د

