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 فكرة المسابقة ) للنتائج إما لجنة تحكيم خاصة أو بالتصويت (

نقوم بتقسيم الحضور لخمس مجموعات ينادى من كل فريق متسابقة ثم تختار من األظرف السابقة أحدهم ويطبق 

 مافيه على بقية المشاركات من الفرق األخرى 

 طيف الذكريات  -1

صغرنا , والتزال مطبوعة في أذهاننا إلى اليوم ... عودي بذاكرتك إلى أيام كم هي المواقف التي وقعت لنا في 

لى جانب ذلك ال تزالين إ.. وفي مجلس عام . أثناء عليِك أحدثناء أو  بها  طفولتك ستذكرين ال محال جائزه ُكِرمتِ 

 هذي المحطة نريد مشاركتكم بذكر ما علًق في الذاكرة من مواقف. في وقعت في الطفولة .. ةتتذكرين مواقف محزن

 النتيجة ألفضل ذكرى

 األمنيات -2

 ... وكم من األحالم هوينا ونحن صغار !! الطفولةماني رسمنا في مهد كم من األ

 كم من ُحلِـٍم رحل .. وأخر حلق !! 

إال جزء  يتحققإليه نفسي .. وها أنا َكُبـرت .. وَكُبـرت ... ولم  ماتصبوا ألحققعندما كنت صغيرة تمنيت أن أكبر 

 أعـرف من الدينا إال الفـرح .. وال بسيطةأحالماً  ألحلم ةـًة صغيرفلرجع طِ أ... أتمنـى أن  مما تمنيتضئيـل 

  )تبقـى أمنـية (

 ماهي ؟ وهل اتخذت األسباب لتحقيقها ؟  وماهي الطريقة في نظرك لتحقيقها ؟

 تعليق من معدة المسابقة .. وقفات إيمانية ..

 التذكير برحمة هللا وعدله وتوفيقه ولطفه في تحقيق ما يريد العبد من خيري الدنيا واآلخرة 

 

 القرار الشجاع -3

كنت في باخرة وتوقفت بك في منتصف البحر وطلب منك قائد الباخرة أن تتخلصين مما تملكين حتى تنقذي نفسك 

 من الهالك وال يتبقى معك إال واحد فقط ومعك التالي بأيهم تبدأين ثم من بعد ذلك 

 عملي الصالح   -أهلي  -مالي  -الصدق  -الوفاء  -أمي  -الجوال  -صديقاتي  -
  أفضل تعليقالفائزة بف ترتيب مايلقى ولكن في النهاية الكل يبقى معه عمله الصالح يالحظ إختال
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 تحدي األصدقاء -4

 المفقودةتوزع ورقة لكل مجموعة فيها الجدول التالي ثم حل المطلوب لمعرفة الكلمة 

 

  

 

 

 

 :  المتبقيةمن الحروف  المفقودة التالية في الشكل أعاله ثم كوني الكلمة األسئلةجابات ابحثي عن إ

 تـأتي فـي المـنام ؟  -1

 من أعضـاء الجـسم ؟ -2

 أحـد الـوالدـين ؟ -3

 ؟ للرماية  يـوضع في القـوس -4

 مـن الكواكـب ؟ -5

 يـعرف بـها الوقت ؟  -6

 من الفواكـه ؟  -7

 حـي ؟ نهايـة كل  -8

 ؟ دينمن مراتب ال مرتبة -9

 من خالله نفهم بعضنا وتنتقل المعلومات إلينا  ؟  -11

 من صفات المنافقين ؟  -11

 المفقودةتفوز أسرع مجموعة تعرف الكلمة 

  المفقودةتضاف نقاط ألفضل تعليق عن الكلمة 
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 مسك الختام -5

 ةفي مطالع الخلود .. زينوا ) صفح ركب الُعظماء ارقوا زاحموا. أيـا أرباب الهمـم .. يا أًهيل البصمات .. أنتم 

في  واضحةورموز أثروا الحياة وصنعوها , وكان لهـم بصمات  نوابغالتاريخ ( بأثـٍر غير محذوذ .. في تاريخنا 

تهـم بل عاشوا لغيرهم وألم يعيشوا ألنفسهمبعد جيل .. تلك الرموز وأولئك النوابـغ لم  التاريخ يذكرها الناس جيالَ 

وفي سير النبالء العظام  محفورةظلت أسماءهـم في التاريخ أن هـم وجدوا... وكان جزاء واجتهدوا,تعبوا وكدوا 

والغرض  المهمة ركواأولئك أد الحياة هـم الرواحل هـم أصحاب المبادئ والقيـم , هم صناع مذكورة ... هؤالء

 . والهدف الغايةوعرفوا 

ليوم  رهما يدخيات قالبا تحل إلى مواله .. وقد خلف وراء ظهره من الحسناتربه ويرجمل أن ينتقل العبد الى فما أ

إليها وأفقر الحال لها , طوبى لمن كان مفتاحاً  ةنفعه في قبره , وهو في أمس الحاجت ةمن صدقات جاريالحساب 

.. تأملي هذه اآلية الكريمة )أنا نحن نحيي  العباد علق .. ومنافللخير ..مغالًقاً للشر ... تجري على يده مصالح الخ

في  – رحمه هللا –الشيخ بن سعدي  لمبين ( يقو أحصيناه في إمام شيءثارهم  وكل آالموتى ونكتب ما قدموا و

موا( من الخير والشر وهو أعمالهم التي : نبعثهم بعد موتهم ) ونكتب ماقدي الموتى ( أي يهذه اآلية )نح رتفسي

في  إيجادهاب في بثار الخير وأثار الشر التي كانوا هم السآهي ثارهم ( وآتهم )اا في حال حيعملوها وباشروه

أم  ) أحصيناه  في أمام مبين ( أي : في كتاب وهو لنياتعمال وا( أي : من األ ءشيحياتهم وبعد وفاتهم ) وكل 

 اللوح المحفوظ . الكتب وهو

ولذا يجدر بالمسلم أن يسعى  ,فريدا  أجرها وأنت في قبرك وحيداً  يأتيكنفعاً تلك التي  ةومن أعظم األعمال الصالح

خرته وصدق  هللا في آمن بعده وينتفع به هو في قبره و فع به الناستمن هذه الدنيا ين هجاهداً لترك أثر قبل رحيل

نسان ملئ قلبه وهو ال نفسكم من خير تجدوه عند هللا هو خيراً وأعظم أجراً (... وكم من إ دموا ألقوله : ) وما تق

خلفه قرون ولكنه حي يعيش بين األحياء بما  نذمات م من إنسانكم صار بدنه كفنا لقلبه وقبراً , وبالمقابل فيشعر 

... قال بعض السلف ) شتان بين أقوام موتى  هادمن علم نافع وأثر طيب فذكره يذكر باهلل وبالطاعة والعلم و الج

 مخالطتهم .تموت القلوب ب اءالقلوب بذكرهم وبين أقوام أحي اتحي

 -يقول الشاعر:

 َوَجدُت الَحياَة َطريَق الُزَمر ... إِلى َبعَثٍة َوُشؤوٍن أَُخر

 َوما باِطالً َينِزلُ الناِزلون ... َوال َعَبثاً ُيزِمعوَن الَسَفر

 الُمنَتَظر َفال َتحقِرن عالَماً أَنَت فيِه ... َوال َتجَحِد اآلَخرَ 

َخر  َوُخذ لََك زاَديِن ِمن سيَرٍة ... َوِمن َعَمٍل صالٍِح ُيدَّ

 َوُكن في الَطريِق َعفيَف الُخطا ... َشريَف الَسماِع َكريَم الَنَظر

 َوال َتخلُ ِمن َعَمٍل َفوَقُه ... َتِعش َغيَر َعبٍد َوال ُمحَتَقر

 رَّ َوَهذا األََثرَوُكن َرُجالً إِن أََتوا َبعَدهُ ... َيقولوَن مَ 

 أجمل تعليق الفريق الفائز ب ) بعنوان ختام حياتك ( تعليق على ماسبق

 هذا وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 

 


