بسم هللا الرمحن الرحيم

املتعة مع الربامج واأللعاب
مسكي

هذه بعض الربامج واملسابقات مأخوذة من كتاب  ( :املتعة مع الربامج واأللعاب) – بتصرف...-
أتليف  :امحد بن صاحل اخلليف.
وهي تنفع للطالب والطالبات يف املدارس  ،واملناسبات العائلية  ،واملخيمات  ،واملراكز ويف اإلذاعة
املدرسية  ،وحصص االحتياط  ،وغريه الكثري ،فجزى هللا مؤلفه خري اجلزاء ...
أوال الربامج ومنها :
 -1مهرجان خطايب:
وهو عبارة عن مشاركات بكلمات خطابية  ،إما تكون ارجتالية أو مقروءة ،وال تتجاوز كل مشاركة
الثالث دقائق  ،يتقيد فيها امللقي بضوابط اخلطابة من ( سالمة النطق ،وحسن األداء والتقيد ابللغة
والوقت احملدد مع االستدالل ورفع الصوت)
ويتم حتديد جلنة حتكيم لتقييم املشاركني وإعالن النتائج..
 -2مهرجان املواهب:
يعلن أن من يرغب ابالشرتاك أبي موهبة جييدها  ،فليتقدم هبا  ( ،كموهبة اخلط أو الشعر أو الرسم أو
النشيد ) ولكل مشارك جائزة  ،وألفضل مشاركة جائزة متميزة...
 -3مهرجان ثقايف:
تقدم فيه فقرات ثقافية منوعة ( حكم و أمثال وأشعار )  ..ويطرح بني فقراته بعض األسئلة على
احلضور..
 -4مهرجان األلعاب :
تكون هذه األلعاب خفيفة وليست ميدانية لئال حتدث تشويشا يف اجللسة العامة للحضور..

 -5مسائل فقهية:
تقدم للحضور مسائل فقهية تناسب أعمارهم وتعرض بصورة مبسطة وخمتصرة مدعمة ابلدليل ..وبعيدا
عن اخلالفات الفقهية ( وتستخدم طريقة احلوار واالستجواب )..ويفتح اجملال للحضور الختيار بعض
املسائل.
 -6فتاوى :
يتم مجع بعض فتاوى العلماء وخيتار ما يناسب منها  ،مث تقرأ عليهم أو يسمعوهنا عرب شريط..
( وبني كل فتوى وأخرى تطرح بعض األسئلة فيما سبق وتكون اجلوائز فورية )
 -7مقاطع من شريط :
وتطرح بني كل مقطع وآخر بعض األسئلة أيضا..
 -8برانمج عن القرآن الكرمي :
وهذا منوذج لفقرات الربانمج :
 -1التقدمي.
 -2فضل القرآن ومكانته .
 -3فضل حفظه وتالوته.
 -4آداب تالوة القرآن.
 -5أسباب معينة على احلفظ.
 -6مناذج من تالوات احلضور.
 -7مناذج من تالوات من األشرطة.
 -8يقدم الربانمج اكثر من شخص.
 -9تقدمي الفقرات يكون بطريقة منوعة.
 -9لقاءات ومقابالت:
حتدد جمموعة وجترى معهم لقاءات سريعة ( البطاقة الشخصية وأسئلة منوعة عن املواقف احملرجة أو
املؤثرة أو الطريفة اليت مرت هبم).

 -11املزاح وآدابه :
لكثرة املزاح بني الطالب والطالبات يتأكد عرض آداب املزاح وضوابطه..
فيقدم برانمج يتناسب مع أعمارهم ..
ويكون متعدد الفقرات ( أدلته  ،فوائده  ،آدابه  ،ضوابطه  ،آاثره  ...اخل) ويتخلل الربانمج شئ من
األسئلة واملناقشة.
 -11مع الرايضة :
وهذا منوذج لفقرات الربانمج:
 -1أهداف الرايضة.
 -2مفهوم الرايضة الصحيح.
 -3ظاهرة التشجيع.
 -4مقطع من شريط.
 -5فتاوى الرايضة.
 -6أنواع الرايضة.
 -7آداهبا وضوابطها.
 -8مقابالت...
 -12سلسلة اآلداب:
وتكون بني فرتة وأخرى  ،ويتم اختيار نوع من اآلداب ( آداب األكل  ،النوم  ،املشي)...
يتم التعليق عليها وذكر األدلة عن طريق احلوار واملناقشة.
يتخلل ذلك مقاطع من شريط  ،وقراءة لبعض الكتيبات اليت حتدثت عن مجلة من اآلداب مثل أشرطة
( سلسلة اآلداب الشرعية – للشيخ حممد املنجد ) .
 -13حلقات اجلراحات :
يكون هذا الربانمج على شكل حلقات عن جراحات املسلمني (..فلسطني  ،بورما )...
يكون منوع الفقرات تذكر فيه اإلحصائيات واألخبار واحلقائق..

 -14إهنا الظواهر:
لقد انتشرت بعض الظواهر السيئة بني أبنائنا وبناتنا  ،فلو عوجلت تلك الظواهر عن طريق برانمج
يساهم الطالب والطالبات فيه لرمبا ظهرت آاثره..
فتحدد ظاهرة معينة مث تذكر أسباهبا واألدلة اليت حتذر منها،،
مث العالج واحللول  ..ويوزع استبيان مسبقا وتقرأ النتائج يف هذا الربانمج مع التعليق عليها..
ومن الظواهر  ( :ظاهرة القصات  ،اإلعجاب  ،التقليد ).....
 -15حلقات عن بعض املشكالت :
مثل مشكلة كثرة الكذب:
 -1تعريفه.
 -2األدلة على حترميه.
 -3أنواع الكذب.
 -4أسبابه.
 -5ما يباح منه.
 -6آاثره ونتائجه.
 -7العالج.

ابإلضافة إىل عمل حلقات عن ( عالمات الساعة  ،عامل اجلن والشياطني  ،عامل املالئكة  ،السحر
والعني )
وبرامج عن ( سرية عامل  ،أخطار اجملالت  ،آفات  ،مع الفرق واملذاهب  ،سلسلة املعارك  ،أنت تسأل
والعامل جييب  ،ما يطلبه احلضور  ،برامج مومسية )....

املسابقات ذات املناقشة واحلوار..
 -16مسابقة التسميع:
( يتم اإلعالن عنها وتكون على مستوايت  ،ويتم التسميع أمام احلضور مث التقومي والتكرمي.)..
 -17احسن تالوة:
( يعلن  ،يقرأ أمام احلضور واللجنة التحكيمية  ،النتائج  ،مث التكرمي..ويفضل دعوة أولياء األمور
لتشجيع األبناء)
 -18حفظ السنة:
وتكون على ثالث مستوايت..
 -19صلوا كما رأيتموين اصلي:
يقوم احد احلضور بتقدمي صفة صالة النيب – صلى هللا عليه وسلم .. -
يقدمها نظراي وعمليا ثن يتوقف..
بعد توقفه تكون هناك جلنة لطرح األسئلة على ما سبق ..وهكذا بعد كل ركعة مثال يتوقف وتطرح
اللجنة أسئلتها.
يف النهاية يطلب من احد احلضور تطبيق الصفة أمام اجلمهور ..
يشرتك اجلمهور يف حتديد األخطاء اليت وقع فيها املتسابق..
ويتم تكرمي املشرتكني..
 -21ويتم تطبيق اخلطوات السابقة يف برامج خمتلفة مثل:
 -1كيف أتكل .
 -2هل جتيد طريقة الشرب.
 -3صفة الوضوء والتيمم.
 -4املشي وآدابه....وغريها من مواضيع...

 -21مسابقات للطابور:
 -1من يعرف اآلية :يقوم السائل بذكر آية وحياول املتسابقون معرفة يف أي سورة هي..
 -2املساجلة " لتنشيط العقل" :وتكون بني جمموعتني أو شخصني  ..ومن صور املساجلة :مساجلة
املدن  ،مساجلة األمساء  ،مساجلة املعارك  ،ابإلضافة إىل املساجلة الشعرية..
 -3العد اللغوي :خيرج اثنان  ..األول يذكر عددا ابلعريب واألخر ابالجنليزي تصاعداي :..مثل أن يقول
األول ( واحد)  ،والثاين ( نو ) واألول ( ثالثة ) ويقول الثاين ( فور ) ...وهكذا  ..مث تكون ابلعكس
أي األول يكون مكان الثاين ..كما ميكن تطبيق اللعبة تنازليا وبنفس الطريقة.
 -4اخلطيب املفوه :خيرج ثالثة وكل منهم يلقي خطبة ملدة دقيقتني بدون أن يذكر حرف الراء مثال أو
أي حرف يتفق عليه ..أو كل منهم حيدد له حرف غري حرف املتسابق اآلخر  ..ومن اخطأ خيرج...
 -5السند أو احلافظ  :خيرج جمموعة من املتسابقني  ..خيتار أوهلم اسم سورة من القرآن بصوت عايل (
الطور) مثال ..مث الذي بعده يذكر هذه السورة وأخرى خيتارها فيقول  ( :الطور  ،التوبة ) ..والثالث ( :
الطور  ،التوبة  ،وخيتار ( الكهف ).....وهكذا  ..ومن خيل ابلرتتيب أو ينسى اسم سورة خيرج من
اللعبة  ..والفائز يطلق عليه "احلافظ"  ..وميكن تطبيق اللعبة أبمساء الصحابة أو غريهم وفائدة اللعبة (
التسلية  ،والتعويد على احلفظ ).
 -6مسابقة حذف النقط  :حبيث يعطى املتسابقني عبارة أو بيت شعر ويكتبوهنا لكن بدون نقط
والفائز من ينتهي أوال وتكون عبارته بدون أي نقطة ....وميكن االستفادة من أبيات قصيدة األصمعي
( صوت صفري البلبل ) ..ففيها الكثري من األبيات املفيدة يف مثل هذه املسابقة..

