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  واملنافسات األلعاب
 والذهنية ةاحلركي

 
 تقدمي أيب أمحد

 مسكي

 
 احلمد هلل  والصالة والسالم على رسول هللا ... أما بعد .. 

وأدعذذو فهذذذب بعذذو الو أذذات أمذذام املنافسذذات العدبيذذة واأللعذذاب احلركيذذة .. وهذذي أفكذذار و ذذارب .. 
 اجلميع جلمع األفكار النافعة واليت تنمي القدرات واألذهان .. 

  :و سمت التقرير إىل
 ضوابط  وتنعيهات. -1
 ألعاب الرحالت واملخيمات. -2

 األلعاب الكشأية . -3

 األلعاب احلركية العامة . -4

 األلعاب الرايضية . -5

 األلعاب الذهنية . -6
 ملسلمني ... وهللا أسأل أن يوفقنا مجيعا ملا فيه خري اإلسالم وا
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 :  وتنعيهات ضوابط
 
  ينعغي أن يكون لأللعاب احلركية أهدافا سامية شرعية من تقوية األجسام والنشاط وزايدة

 اهلمة و ديد النأوس وآتلف الطالب وبعث املرح والسرور .
 
  ال ينعغي أن تكون األلعاب واملسابقات احلركية عادة مستمرة ولكن تكون مثال هلدف

  ني ثقافيني أو لتقريب  لوب مستجدين للنشاطالرتويح بني عمل
 
 . ينعغي التطوير يف الربامج احلركية بشكل دائم 

 
 . ينعغي اختيار املأيد من الربامج احلركية أو توجيهه للأائدة 

 
  وما ميكن أن يزرع الشر يف النأوس وما يأرق بني ينعغي احلذر من الضار منها واخلطر

 .القلوب
 
 بقات احلركية و لإلاثرة ميكن استخدام األعالم امللوبة وألوان خاصة زرع اإلاثرة يف املسا

 . جذاب لكل فريق وإعالن النتائج أبسلوب 
 
  رصد النتائج على مدار فرتة زمنية أو رحلة وإعالن النتائج بني الأينة واألخرى ميكنه من

 زايدة اإلاثرة واملنافسة . 
 
  ة تكون املسابقات فردية ومرة فر تني ومرة ميكن أن يكون هناك تنويع ابلنسعة للأرق فمر

 فرق زوجية  وهكذا ..
 
 ينعغي لألستاذ أن يعترب القواعد املوجودة يف اللععة مترين للطالب على تعلم النظام والطاعة 

 لذا ينعغي أن يقدمها هلم بوضوح وترتيب .
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  ال ينعغي أن يكثر األستاذ الشروح حىت ال ميل الطالب. 
 
 تعليم الطالب على النأع للناس من خالل اللععة )فمثال : إذا نافسات يف االستأادة من امل

 مسابقة بقل املريو أو املصاب وهكذا (فنقول أردان أن جنعلهم ينقلون طالعا من مكان آلخر 
 
  حماولة أن تكون املنافسة على جمموعة متساوية أو متقاربة يف العمر 

 
 مع وضع الضوابط  للمسابقة  احلركية  إذا أمكن استخدام مناذج مصورة أو مرسومة

 والقواعد واجلداول  فإهنا تريب املشاركني على النظام والرتتيب .
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 :واملخيماتألعاب الرحالت 
 
  : جمموعذذة مذذن اخليذذام رحلذذة  ذذا أسذذرع جمموعذذة تنصذذب اخليمذذة .)يف حالذذة وجذذود بصذذب اخليذذام

 (املتساوية  احلجم

 
  : املشذي حافيذا علذى أفذراد الرحلذة  مذن أحذدعلذى املسذابقة  املشذرفيطلب التعرف على األثر

ابملذرور مذذع األعضذذا   مشذذرف املسذذابقة يقذوم  فذرتة راحذذة عقيذذة . يف يف الالذرتاب النذذاعم بذدون علذذم 
جييذذذب األعضذذذا  .ويطلذذذب التو ذذذع معاشذذذرة .عذذذن صذذذاحب هذذذذب اآلاثر عقيذذذة سذذذ ال ال ذذذرب األثذذذر و 

عضذذا ( الذذذ  جييذذب اإلجابذذة الصذذ ي ة هذذو ابلرتتيذذب كذذل عضذذو ومذذن يتو ذذع .. العضذذو )أو األ
 الأائز.

 
  الع ث عن الغريب : )وهي  ريعا مما سعق( يعلغ املشرف األعضا  أن هنذاك مذن دخذل خليمذة

أعضذذا   يطلذذب مذذن أحذذدحمذذددة أو مو ذذع حمذذدد وأبذذه علذذى األعضذذا  اكتشذذاف ذلذذ  الغريذذب .. و 
)ويكذذون  مذذن راثر أشذذخا شذذخم مذذن بذذني جمموعذذة ذلذذ  الأثذذر الرحلذذة )أو جمموعذذة( النظذذر يف 

  املشذذرف رتذذب مذذع أحذذد األعضذذا  أبن ميشذذي يف ذلذذ  املكذذان (.. وميكذذنهم رسذذم شذذكل األثذذر .. 
حماولذة التعذرف علذى صذاحب األثذر عذن طريذق  بطذرق خأيذةويرتك للمجموعة فذرتة حمذددة ميكذنهم 

كتابذذة .. ويذذتم   مذذن  ذذري أن يظهذذر ذلذذ  مذذن تصذذرفا مالنظذذر يف راثر األعضذذا  أو شذذكل أرجلهذذم 
 ور ة تسلم للمشرف يف الو ت احملدد عن من تتو عه  اجملموعة .. 

 

 اجملموعات )أو األفراد( الأائزون هم الذين وصلوا إىل احلل .. 

 
  )مالحظة : 
ميكن العد  يف تعلم وتعليم األثر عن طريق النظر يف صدر القدم وهي املنطقة اليت تربط  -1

 األصابع ابلرِجل.
أن يكون هناك تدريب ملعرفة أخالق الشخم من أثر  ميكن عندب  درة  عند وجود أحد -2

.. ويظهر هذا على األثر فالضغط يف جز  ... إخل   املشي ،  اضب أم منشرح أم كعري أم صغري
الكعب أكثر فيه داللة على الغضب مثال والضغط عند أطراف الرجل داللة العجلة وهكذا يف 

 (السلوك .. 
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  يف عمومذذذا و املوجذذذودات  تذذذذكر نعذذذه الطذذذالب يف بدايذذذة الرحلذذذة علذذذى ي: الع ذذذث عذذذن الضذذذائع
يف بعذد خذروجهم أل  بذرانمج خذارج اخليمذة يقذوم األسذتاذ  خأذا  اخلاصة  م خصوصا .. اخليمة 
يف اخليمذة ، وبعذد عذودة الطذالب ينذعهم األسذتاذ أن هنذاك شذيذا مذا أخذذ مذن اخليمذة مذا كذان شي  

 . رب هو الأائزوعليهم تذكرب ، وأول شخم يتذك

)تنأع هذب الطريقة يف تنمية  درة التذكر واالبتعاب .. كما تنعه إىل أمهية التنعيهات واملالحظات 
 اليت يقدمها املدرس لطالبه يف بداية الرحلة(

 
  : يف  -ملعقذذذة سذذذكني وتذذذد حعذذذل ...-يف  ذذذدر كثذذذرية يضذذذع األسذذذتاذ جمموعذذذة أدوات  الذذذذاكرة

القذدر ، يف يرفذع القذدر وتقذوم كذل جمموعذة بكتابذة مذا رأوب يف يطلب من جمموعة طذالب النظذر يف 
 .القدر .. اجملموعة اليت تذكر أكرب  در من األدوات هي الأائزة 

 
  : عمل منافسة بني الأرق لعمل أعمق حأرةأعمق حأرة   .. 

فذذيمكن عمذذل املنافسذذة يف  ميكذذن االسذذتأادة مذذن احلأذذرة بعذذد اللععذذة يف النأذذاايتمالحظذذة : )
 (  الرحلة لالستأادة منهاأواخر 

 
  : عمل منافسة يف مجع أكرب عدد من األخشاب واألعواد مجع احلطب. 

 )ويستأاد من األخشاب واألعواد يف إشعال انر للتدفذة يف الشتا  (

 
  : املنافسة على أحسن وجعة يتم إعدادها يف أ ل و ت ممكن أحسن أكلة. 

 
  لرحلة . وميكنهم س ال خعاز أو أم العيتيتم إبال هم عن املسابقة  عل ا: أحسن خعزة  . 

 
  :  أو مظلذذذة مذذذن سذذذعف  صذذذغري )يف منذذذاطق النخيذذذل( اجملموعذذذة الذذذيت ميكنهذذذا إعذذذداد كذذذو  كذذذو

 النخل .

 

  : يف يطلذب مذن كذل  ابالبتعذاد عذن املخذيم  والقيذام بتغيذري اال اهذاتيقذوم األسذتاذ أين اال اب
املخذذيم أو الشذمال أو القعلذذة( وميكذنهم االسذذتعابة  طالذب أن دذدد اال اهذذات يف الليذل )إمذذا ا ذاب

أو جهذاز ابلنجوم ويضع كذل مذنهم خطذا  يف األرب وبعذد ذلذ  يقذوم األسذتاذ عذن طريذق العوصذلة 
 بت ديد اال اب الص يح  GPSالذ 
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 والأائز هو أ رب شخم لال اب الص يح . 
 
 (واألبراج ة عن طريق النجومللطالب درسا عن كيأية حتديد القعل ي املدرس لو يعطمالحظة : )
 
لععة هنارية( تو ع  ا اب القعلذة  )عذن طريذق الشذما ر الذرايح ر شذكل الرمذال ر وميكن أن تكون )

 (GPSأو جهاز الذ  يف التأكد من ذل  بواسطة العوصلة
 
  لعذذذدم احلاجذذذة إىل   أسذذذرع جمموعذذذة تضذذذرم النذذذار .. وتذذذتم بذذذني جممذذذوعتنيإضذذذرام النذذذار : وهذذذي(

حسذذذب وجهذذذة بظذذذر -كثذذذرية( وأول جمموعذذذة تصذذذعح النذذذار جذذذاهزة لتدفذذذذة األيذذذد    إشذذذعال بذذذريان
 فهم الأائزون . -األستاذ أو احلكم 

 
  : كل جمموعة تتو ع أحوال اجلذو يف ذلذ  ،  بعد إشراق الشما بنصف ساعة تقريعا األرصاد

مشذرف تو عا ا على ور ذة وتسذلمها للاليوم من حيث الرايح والربد وحرارة الشما .. وتسجل 
 .. اجملموعة الأائزة هي أ رب جمموعة للوا ع .. 

 
)ميكذذن معرفذذة األحذذوال املناخيذذة عذذن طريذذق مالحظذذة الصذذعاح كذذل يذذوم .. األايم السذذابقة للرحلذذة .. 

... ولكن اهلدف األكرب أن يتعلم الطالب كيف ميكذن تو ذع املنذا  مذن بدايذة  إضافة إىل اإلبرتبت
 .(اليوم أو أ رب تو ع

 
  ذذذو  طويذذذل  تسذذذلق شذذذجرة أو جذذذدار )أو حذذذىت عمذذذود يف سذذذابقة وتكذذذون امل : رشذذذجالتسذذذلق 
 والأائز هو أسرع شخم يصل للمو ع املطلوب .. قف اخليمة(سلخيمة مع ملا ل

 )مالحظة : جيب االبتعاب والتنعيه على خطورة السقوط(
   

  : يف النهايذة يضذع و أو راثرا كتذاابت اجملموعة ويضع رموزا أو  املشرفني  يسعق أحداتعاع اآلاثر
ه عذذذذن طريذذذذق اإلشذذذذارات الذذذذيت وضذذذذعها  .. اتعاعذذذذ ات وحتذذذذاول اجملموعذذذذَعَلمذذذذا  أو أداة حمذذذذددة  .. 

 واجملموعة اليت تصل للعلم أوال  هم الأائزون.
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 خيعذذأ أحذذدهم اخلذذام يف يع ذذث عنذذه العقيذذة( وميكذذن اسذذتعدال اخلذذام بشذذي   : احبذذث عذذن اخلذذام(
قة بظر الذ  خعأ اخلام و طريقذة إجاابتذه للتعذرف علذى مكذان . وميكن للطالب االبتعاب لطريرخر

 اخلام بشكل أسرع .

 
 هذو الأذائز  شذعة ابلأذأساخليكسذر  فذيهم أسذرع شذخم: كذل جمموعذة تقذدم شذخم و  احلطاب

 .. )ينعغي أن تكون األخشاب متساوية احلجم والقوة(

 
 م مو ذف معذني   ... كيف تتصرف يف احلالذة التاليذة : خيذرج طالذب مذن كذل جمموعذة ويذذكر هلذ

 ويطلب كيف ميكن التعامل مع املو ف .. ومن املوا ف : 

 ماذا تأعل لو كنت يف الطريق وتو أت إحدى السيارات .. 
 ماذا تأعل لو ابتهت النقود وأبت مع الزمال  يف رحلة.
 ماذا تأعل لو حدث أن لد ت عقرب أحد الطالب . 

 و ت احلاجة .. وتكتشف  درات الطالب.و ريها من املوا ف اليت تنأع الطالب يف  
 

  الساعة الليلية : تس ب مجيذع السذاعات  عيذل صذالة املغذرب ويعلغذون   اولذة التعذرف علذى
معرفذة الو ذت الو ت بدون ساعة .. وبعد صالة العشا  بأرتة طويلة تكون املسذابقة وهذي حماولذة 

 . ابلليل بدون ساعة )عن طريق القمر أو النجوم (

 

ميكذذن للمعلذذم التعذذرف علذذى الو ذذت وتعلذذيم الطذذالب عذذن طريذذق النظذذر يف النجذذوم  )مالحظذذة :
بعذذد صذذالة املغذذرب بقليذذل وتثعيذذت بعذذو النجذذوم واألبذذراج يف جهذذة املشذذرق .. وهذذذب النجذذوم 
تت ذذرك يف الأضذذا  علذذى شذذكل سذذاعة .. فذذإذا وصذذلت إىل كعذذد السذذما  فذذتعلم أبذذه  ذذد ذهذذب 

 بصف الليل(
 

 جيتمع الطالب .. )وبذدون إخعذارهم أبهنذا منافسذة حذىت تكذون  نارأمام شعلة ال:  أمجل حديث
األحاديذذث طعيعيذذة( يذذتم تذذرك جمذذال لكذذل فذذرد بتقذذدمي  صذذة أو حادثذذة أثذذرت فيذذه .. وبعذذدها  خيذذرج 

 األستاذ هدية رمزية ويقوم بتقدميها لصاحب أمجل  صة وأكثرها أتثريا .. 
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 كلمذذة سذذر ..  يف يذذتم ابتشذذار وتوزيذذع  كذذل جمموعذذة  تذذار    -لععذذة ليليذذة وهذذي -:  كلمذذة السذذر
الطالب يف أرب مكشوفة  رب املخذيم .. ودذاول اجلميذع الوصذول لععضذهم الذععو بذدون ذكذر 

 أمسا  وإمنا بكلمات السر .. وأسرع جمموعة تصل كاملة عند األستاذ هي الأائزة .

ف ميكذن تضذليل )يكون التأنن يف  كيأية  عدم اكتشاف واستخدام كلمة السر من اآلخذرين و كيذ
 اآلخرين عن طريق كلمات السر األخرى(

 

 وتقذدير تقذدير املسذافات واألبعذاد يف الصذ را   ياس األبعاد : ترك جمال جملموعات الطذالب ل
بعد جعذل مذا أو شذجرة مذا وتسذليم األبعذاد لألسذتاذ .. يف يذتم  يذاس الععذد ابلسذيارة  ذط مسذتقيم 

 .. واجملموعة الأائزة هي اليت تكون أ رب اجملموعات إىل الععد الص يح .
 

واأللعاب النافعة كثرية وكثرية وإمنا اخذرتان جمموعذة .. وينعغذي عمومذا 
لنافعة .. والتجديذد يف العذرب ... اختيار األلعاب ذات األهداف ا

ولعلذذه إن كذذان  سذذعة مذذن الو ذذت وضذذعنا بعذذو املنافسذذات العدبيذذة 
 للمخيمات والرحالت .. 
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 الكشأية : األلعاب
 

 وهي أفكار مرتعطة ابجلابب الكشأي .. وهي مأيدة  وممتعة .. ومنها :
 

  : أب  بسذذذهولة  وميكذذذن فكهذذذاال ميكذذذن فكهذذذا ابلسذذذ ب .. عمذذذل أفضذذذل عقذذذدة  ويذذذة العقذذذدة
 طريقة أخرى  ري الس ب .. وينعغي على الطالب عملها بسرعة .

 
  :  ( ميشذي ويف منطقة فيهذا أوراق أو بقذااي شذجر جافذة لععة ليلية أفضلوتكون )املشي السر

الأذذذرد علذذذى منطقذذذة فيهذذذا ورق أشذذذجار جافذذذة مذذذع حماولذذذة عذذذدم إصذذذدار أ  صذذذوت مذذذن مشذذذيه . 
 ..صوات هو الأائز . الشخم الذ  ال يسمع له صوت أو أ ل

 املشي على أطراف األصابع أو املشي مع تقويا القدم( .مالحظة : ميكن للطالب )
 

  رموز : حتاول جمموعة ابتكار رمذوز ملذا يكثذر اسذتخدامه يف يطلذب مذن أحذدهم أن يقذول رسذالة
 . اجملموعة الأائزة هي اليت تستطيع بقل بعو  الرسائل أب ل و ت وبد ة بدون كالم لزميله 

 
  : أو رطذب   أوراق خضذرا  أو  ذ فيهذا لق ييف لكل جمموعة ومن  ل انراشعيتم إأكثر دخان

  ري ذل  مما يزيد الدخان .. 

 )تنأع اللعب لتعلم كيأية عمل الدخان يف حالة احلاجة له ..(
 

  طذذول أرب  أو عذذرب طريذذق أو معرفذذة ارتأذذاع جذذدار  مذذن بعذذد )عذذن طريذذق مسذذافات : تقذذدير
 ( وحسا ا بطريقة رايضية  وأعوادوضع النقاط 

 
 
 
 
 
 

املسألة مرتعطذة ابحلسذاب ولعذل يف و ذت رخذر يذتم شذرحها .. وهذذب اللععذة انفعذة يف تقذدير املسذافات 
 بل وحسا ا بد ة .
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 طذذالب رتك المذذاذا شذذاهدت : الطلذذب مذذن الطذذالب تذذذكر مذذا شذذاهدب خذذالل الطريذذق .. أو يذذ

الشذذذذذجر أو العالمذذذذذات أو يف كتابذذذذذة مذذذذذا صذذذذذادفوب مذذذذذن ... والعذذذذذودة حمذذذذذددة بقطذذذذذة  إىليركضذذذذذون 
 . ريها . وأاإلعالانت 

 )تنأع هذب اللععة يف تنمية املالحظة وملكة الذاكرة والقدرة على وصف األشيا  .. (
 

  ودضذذر شذذي   مذذا  أو مكذذان خيمذذة حمذذددة إىلاملكذذان : دذذاول أحذذدهم الوصذذول  إىلالوصذذول(
املكذذان أو املنذذزل  إىلاملقذذر وينطلذذق العقيذذة حمذذاولني عذذدم وصذذوله  منطلقذذا  إىلمتأذذق عليذذه( يف يعذذود 
 ..  )توضع دائرة( مرت ةأو املكان أكثر من مائ اخليمة على أال يقرتبوا من 

 
 يضذع رمذوزا وبعذد فذرتة طلذق رئذيا اجملموعذة ينو ا  هلذ اعمل رموز عالمات الطريق : كل جمموعة ت

.. واجملموعذة الأذائزة هذي الذيت تصذل إىل اهلذدف احملذدد تعني الطريق بواسطة الرموز تتععه اجملموعة ت
 للرئيا وتلتقي معه هناك أوال .. 

 
  بعذد االتأذاق عليهذا  تقليذد أصذوات تظهذر لذيال وحماولذة التخاطذب عذن طريقهذااألصوات : يتم

 .. واجملموعة الأائزة هي اليت توصل الرسائل املطلوب )الرسائل :  ا ه ميينا ر ا ه مشاال ر  تقذدم
 ر تراجع ر اذهب للقائد ر ... 

 
  رسم خريطة للمو ع أو املوا ع القريعة .. رسم مو ع  ريب : 
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 :   املنوعةاأللعاب احلركية 
 ألعاب ممتعة .. وكلما كابت انفعة وتعين اجلسم كابت االستأادة منها أكرب : 

 
 ىل رخر ) ذري بعيذد( لععة بقل املصاب ، ويقوم كل جمموعة من أثنني بنقل زميل هلم من مو ع إ

 واجملموعة تأوز إذا وصلت أوال بدون بزول الطالب املصاب .

 
  إىل رخذذر كذل شذذخم ميثذذل أسذذرة .أو شخصذذني أو  برميذذل محذل املذذا  ابإلسذذأنج ينقذذل املذا  مذذن

الثذذاو ويرجعهذذا الربميذذل ثالثذذة أشذذخا  تتذذابع يذذذهب األول ابإلسذذأنجة معللذذة ابملذذا  ويأر هذذا يف 
 الث يف يعود األول  االثاو ويععذها الث

 
 يارة يلذذذعا جمموعذذذة مذذذن الطذذذالب كذذذل مذذذنهم واحذذذدة العذذذالون الذذذداخلي( إلطذذذار سذذذ) ابسذذذتخدام

ويدخلون دائرة وداول كل منهم إخراج أو إسذقاط األفذراد اآلخذرين الأذائز هذو العذا ي يف األخذري 
  .. 

 
  خذراج اآلخذر مذن ( ودذاول إسذقاط أو إابلذون إطذار سذيارة) 2)بني اثنني( يلعا كذل فذرد عذدد

 (كعرية العالوانتبعدم توازن الالععني خاصة إذا كابت عن األوىل الدائرة )تتميز اللععة الثابية 

 
   صذغرية جذدا ويلعذب فذريقني بكذرة  أهذداف كذرب حبجذمإب    2ر1يصنع من مواسري بالستي

 صغرية جدا داخل  رفة )تتميز اللععة ابجلدة واحلركة(

 
  رسذذم سذيارة يف بيذت يف طريذذق للسذيارة ويوصذل الطريذذق )يطلذب منذه يذتم تغطيذة عيذين املشذذارك و

سذتالح  ( لعاب العيت ومشا فوق السيارة وبني العيذت والسذيارة وبقذرب الطريذق شذجرة وهكذذا
يتم التعليق على فضل العينني وشذكر هللا علذى )أن الراسم سريسم بعو الرسومات فوق بعو : 

 واألفضل تكون املنافسة بني اثنني . ... أحسن رمسةصاحب هذب النعمة ( الأائز 

 
   تغطى عيين املشارك ويطلب منه كتابة مجلة من سطرين على سعورة بدون بقاط يف يطلذب منذه

يذذتم التعليذذق علذذى فضذذيلة  -كتابذذة النقذذاط .. )سذذتجد أبذذه وضذذع كثذذري مذذن النقذذاط يف  ذذري أماكنهذذا 
 بعمة العينني (
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 مها  س  رجلي زميله يف ينطلق مذن خذط العدايذة : كل فريق يتكون من اثنني يقوم أحد عربةال

وهذذو جيذذر رجلذذي زميلذذه وصذذاحعه يت ذذرك بواسذذطة يديذذه والأريذذق الأذذائز يصذذل إىل خذذط النهايذذة أوال 
 (واحلركة )تضأي اللععة بوعا من املتعة والنشاط

 
  بأذذذل الشذذذمعة : دمذذذل كذذذل مشذذذارك مشعذذذة وتغطذذذى أعيذذذنهم والأذذذائز هذذذو الذذذذ  يعقذذذى إىل رخذذذر

ه .. تذذمحايذذة مشعكذذل دذذاول مشعتذذه ت تنطأذذأ . يسذذمح للمشذذاركني بذذنأل مشذذوع اآلخذذرين و املنافسذذة و 
 أ  مشارك تنطأأ مشعته سيطلب منه اخلروج من احللعة والتو ف عن النأل .. 

 
 )جر احلعل )معروفة 

 
 )بقل الكرة ابمللعقة )معروفة 
 

 )سعاق اخلياش )معروفة 
 

  ا  يف يقذذرتب كذذل مذذن اآلخذذر حذذىت يذذتالما التذذدافع : )يقذذف كذذل طالذذب بعيذذدا عذذن اآلخذذر مذذرت
صذذدرامها يف يعذذدأ ابلتذذدافع بذذدون اسذذذتخدام األيذذد  والأذذائز هذذو الذذذذ  خيذذرج زميلذذه مذذن املنطقذذذة 

 )أو حدود الدائرة(. احملددة

 
  أكذرب مذن األوىليف دائذرة العقيذة ويقذف ويوضذع داخذل دائذرة اإلحساس : تربط عيون أحذدهم 

ملسذذه دون أن يشذذعر  ذذم فذذإذا أحذذا أن هنذذاك شذذخم يقذذرتب و  إليذذهموعذذة الوصذذول اجمليف دذذاول 
اجلهذذذة فيخذذذرج الشذذذخم .. وللشذذذخم املغطذذذى عينيذذذه حماولذذذة  إىلأشذذذار  األصذذذغر داخذذذل الذذذدائرة 

 خاطذة واحدة واألخرى هو اخلاسر .. والأائز هو الذ  يصل إليه أو يكون أ رب شخم له .. 

 
 مذذرت تقريعذذا  .. ويقذذوم  511لذذى بعذذد را ذذب القائذذد : اخذذذ احلكذذم مكذذاان ويرسذذل كذذل اثنذذني ع

القائد أبعمال حمددة )يلذعا بظذارة ينزعهذا ينظأهذا جيلذا يرفذع يديذه .. اخل( ودذاول كذل جمموعذة 
أن دصذذوا أعمالذذه وكذذل شذذخم يظهذذر ويذذراب احلكذذم خيصذذم عليذذه درجتذذني .. ويف هنايذذة اللععذذة كذذل 

 درجات ..  3 جمموعة تعد تقريرا   ا عمل احلكم وكل عمل دصوب دصلوا على
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  الع ذذث : خيتعذذأ أحذذدهم يف يع ذذث عنذذه العذذا ون فذذإذا اسذذتطاع أن يتذذوارى عذذن األبظذذار املذذدة

 املطلوبة كان هو الأائز

 
  فلأذل ر ملذح ر  ر عددا من األكياس )بصذل إليهاعتمد على أبأ  : تغطى عني الأرد ويقرب

 بدون اللما .  شر ليمون( ويطلب منه متييز ما فيها

 
 ي )معروفة(سعاق الكراس 

 
  مهارات وابتكارات : كل شخم يعرب ما يستطيعه من مهارات وابتكارات 
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: )من املهم التنعه أن الرايضذة ليسذت مقصذورة علذى كذرة القذدم وأبذه ميكذن  األلعاب الرايضية
تنمية مهارات الطالب الرايضية النافعة بدال من اال تصار على لععة رايضية واحدة  د يكذون ضذررها  

.. ومذذذن الأوائذذذد يف تنويذذذع األلعذذذاب إبذذذراز مهذذذارات لذذذععو أو يذذذدمن علذذذى اللعذذذب  ذذذا الذذذععو ا كعذذذري 
 و ريها من الأوائد (والتجديد والتغيري .. الطالب الذين ال جييدون القدم مثال ..

 
  .. عمل منافسات يف األلعاب الرايضية املشهورة :القدم ، الطائرة ، تنا الطاولة 

 
  صري ، بعيد ، تتابع ..  عمل منافسات يف اجلر ( 

 
 ( إذا ت يوجد يف رحلة مثال رمي القلة )وميكن أن يتخذ حجرا مناسعا بدال من القلة 

 
  (إن كان يف رحلةبدال من الرمح أعواد أرو ة اخليام يكن استخدام لرمي الرمح )و 

 
  القأز الطويل 

 
  بدون ضرب. مسابقة من يسقط اآلخر: املصارعة 

 
 لأذذائز هذذو مذن يقذذوم بعمذذل أكذذرب عذذدد مذن الضذذغط )الصذذدر( مذذن مالمسذذة مسذابقة الضذذغط .. ا

 األرب إىل أن يرفع يديه إىل اآلخر .. مع عدم التو ف بني كل ضغطة وأخرى . 

 
 .)رمي السهام )معروفة 

 
  :ن يسقط يد اآلخرممكاسر. 

 
 ب  ذذذدرات جسذذذمية خاصذذذة فمذذذنهم ر هذذذل تقعذذذل الت ذذذد  ) ذذذدرات خاصذذذة( : كذذذل طالذذذب يعذذذ

يسذذتطيعه اآلخذذرون .. وبعضذذهم يسذذتطيع عمذذل أشذذيا   ال بعذذو أجذذزا  جسذذمه مذذايسذذتطيع دذذرك 
 أخرى ال يستطيعها الكثري .. 
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 األلعاب الذهنية :
 
  يف اللقا ات األوىل يف األبشطة : حماولة تذكر أمسا  أكرب عدد ممكن من الطالب 

 
  حماولذذة التذذذكر يف كتابذة كلمذذات علذذى ورق ، يف تذرك جمذذال للطالذذب حلأظهذذا )د يقذة مذذثال( ، يف

  .أو إلقا    ةور 

 
  يقوم أحدهم بذكر اسم أول سورة يف القررن )الأاحتذة( يف يذذكر املتسذابق الثذاو السذورة الثابيذة

( وهكذا ويعذود الذدور لذألول فيذذكر الذيت بعذدها رل عمران)العقرة( والثالث اسم السورة الثالثة )
ة الناس فالألق فالصذمد )تأيذد اللععذة التذذكر ومن يتو ف خيرج من اللععة . وميكن العد  من سور 

 وحأ  ترتيب سور القررن الكرمي(

 
  394يذذذكر األسذذتاذ ر مذذا مذذن ثذذالث خذذاانت فيعيذذد الطالذذب الذذر م مقلذذواب )يقذذول األسذذتاذ - 

فيقذول الطالذب  8537( يف يقذول األسذتاذ ر مذا مذن أربذع خذاانت )مذثال : 493فيقول الطالذب 
أ ذذذواهم ذاكذذذرة هذذذو صذذذاحب أكذذذرب ر ذذذم .. )مالحظذذذة : علذذذى ( وهكذذذذا يزيذذذد األسذذذتاذ و 7358

 األستاذ أن جيهز جمموعة من األر ام يف ور ة (

 
  مسابقة بقذل اجلملذة : يقذوم أحذد األفذراد بذذكر مجلذة يف أذن زميلذه ويقذوم الزميذل بنقذل اجلملذة

 آلخذذر وهكذذذا إىل األخذذري ، يف ينظذذر كيذذف أصذذع ت اجلملذذة .. )يف الغالذذب سذذتت ول اجلملذذة إىل
 يتم التعليق على اإلشاعات( -ععارات أخرى بعيدة املعىن والشكل للجملة األوىل 

 
  .. تقرأ  صة يف يطلب من األفراد إعادة أحداث القصة 

 
  وصف األفراد الذين مروا .. يف يطلب منهم  مكان معني إىليطلب من األفراد الذهاب 

 
  ا ررب  ىل فصل أو  رفة  منأردة  وددث كل منهمإيععث الطالب  
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  ال  ذذذب بذذذنعم أو ال : يذذذتم سذذذ ال الطالذذذب أسذذذذلة وعليذذذه أال جييذذذب بذذذنعم أو ال وال يهذذذز رأسذذذه
 والأائز هو الذ  جيعل خصمه جييب بنعم أو ال أسرع من  ريب 

 
 

  اخلطيذذذب حرفذذذا مذذذن احلذذذروف . يذذذتم ذكر خطعذذذة بذذذدون حذذذرف : مسذذذابقة اخلطابذذذة بذذذدون أن يذذذ
يتم اختيذار  يف حالة الر عة يف تصعيب املسابقة و)الطا ( يكثر استخدامها مثل ال اختيار حروف

 ( وال دذف مثل األلف والواو والالم  .)امليم أو النون حرف مثل

 
  التعليذق علذى عن اخلطذأ ومذن يف الطالب  س ال تصرف وتعليق : عمل تصرف خلطأ يتكرر يف

 .التصرف 

 
 
 


