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 أفكار لمسابقات متنوعة

 :  يعـامـة المجـابقـمس

 العدد غير محدد ) كلما كان أكثر من عشرة تكون أكثر حماس (
لى إ ةتكون خارج اللعب ةتـجد  مجموع ن مجاميع بالعدد المطلوب ومن الويطلب من الكل أن يكو   يطرح عدد معين

 أن يبقى متسابقين .   

 مـاذا فـي الصـندوق :  ةابقمسـ

 -لـغـز  -مثل سؤال  -يكتب عبارة  ةوفي كل ورق ةملون راقأوورد مجفف و هشكل جميل يوضع بداخلصندوق ب

أذكري موقف   -أذكري موقف محرج  - ةالي مثالً إذا غلط عليك شخص بكلمكيف تتصرفين في الموقف الت  -ك رامبـ

   لخ ...... إ  في حياتكـ ءموقف غير شي –مضحك 

 جمع الجنيهات  :  مسابقة

تهي لى أن تنإأو لبان  جنيهات تعطى حالوة أسرعومن تجاوب  لةئمتسابقات ويطرح عليهن عدة أس ةمجموع

  ر عدد تفوز .ـأكبالحالوة ومن تجمع 

 بحثي عن الكنز : مسابقة ا

   هنا  الكنز –خيرها في غيرها  –ك مبار -كل ورقه يكتب فيها  بعضها في راق فيوضع أوينفخ بالونات كثيرة ثم 

توزع في المكان بشكل عشوائي وينطلق الجميع يجمع البالونات ثم يتم  ثملخ .... ) ال حول وال قوة إال باهلل (  إ

تفجير البالونات ومن يكون بحوزته البالون الذي فيه الكنز هنا يقرأ التعليق على معنى وفضل ال حول وال قوة إال 

 وتعطى هدية باهلل

  ك  : أتحدا مسابقة

قلدي  –من تكون قد التحدي تأني وتختار ظرف وبه طلب مثل ال تحضر إال ظرف وكل ظرف به تحدي مجموعة أ

احملي الكرسي  –نطي عشرين مرة  –كلي فلفل  –ماء على شعرك  صبي –السديس الشيخ عبدالرحمن صوت 

اتصلي على والدك أو أخيك وسلمي ثم قولي أحبك والمكبر مفتوح ...  –نشدي  –على رأسك وامشي به بين الناس 

نصبيها الهدية إما لاير أو أخمسة أو أظرف هديتها وتختار ظرف وهي  طلب تختار من مجموعةوإذا نفذت ال لخ إ

أو حظ أوفر في المرة ختاري هديتك أو بطاقة شحن ة من اللجنة المعدة للبرنامج أو اعشرة أو حصلتي على هدي

  ما نفذت يكون هناك عقاب تتفق عليه اللجنة على حسب المكان المعد فيه المسابقة                                                   لو  طبعا و –   .القادمة 

  :   النط بالكيس مسابقة 

                . تلبس أكياس القمامة السوداء الكبيرة بوضع كال الرجلين فيهما ثم القفز حتى الوصول  لخط النهاية

 إال لكل خير... بها  ال يسيريجب ان  اإلنسانرجل وأن ومنها نعمة األالتعليق بأن هلل نعم ثم   -

 :    المالحظةمسابقة قوة 

على كل واحدة من  وتتأملها ثم تعطي كل واحدة األخرى ظهرها وتطرح أسئلةخرى لأل سابقتين تنظر كل واحدة مت

كيف كانت تسريحة  -حزامها   –بلوزتها  –شباصتها  –طوقها  –الحلق في أذنها مثل مالون  أسئلة 4لى إ 3

 وأكثر واحدة تجاوب صح تفوز              هل تضع روج والخ ...  -مالون ساعتها  -ماذا تضع في شعرها -شعرها

 خرين . أن يدقق في عيوب وأخطاء اآل ال يجبان على أن اإلنس المسابقةالتعليق بعد ثم  -
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  :أو فائزة بشحن  أسرع متصلة مسابقة

أو من يقبل  على الجوال تفوز بهدية سرع في االتصالواألأو رقم بطاقة شحن يطرح على الجمهور رقم جوال 

 من السباقات للخير وعمل الطاعات . بعد المسابقة بأن تكون المسلمةالتعليق  –الشحن لها مبارك عليها 

    تصويب الهدف : مسابقة

ومن تدخل بداخله داخل الكرتون تشترك اكثر من متسابقة ويطلب منهن تصويب الكرة كرتون على بعد معين  يثبت

 قها . يحقعليه السعي لتهداف والبد أن يكون له أ اإلنسانالتعليق بأن ثم , تكون الفائزة 

 :  الحروف مسابقة

 بنفس الحرف . واإلجابة أسئلة  -عشرة  -يطرح عليها  الثقافية واألسئلةتختار المتسابقة حرف ومن كتاب األلغاز 

 مسابقة  تخمين سعر الهدية : 

من وجدا بخط صغير  ةمكتوب على  العلبالسعر ن  السعر ويكون ون بشكل أنيق جذاب ويبدأ الجمهور تخميتلف كرغي

ثم التعليق بأن على اإلنسان  – هدية المتسابقةتعطي  -وتكون فارغة  العلبةمنها فتح يطلب  تأتي بالسعر المطلوب

 نحكم على األشخاص بالمظهر . أن ال يختار األصدقاء بالشكل وال

 :    نفسقة أطول مساب

  مجموعة متسابقات وكل متسابقة تعد حتى ينقطع نفسها وأطول عٌد تكون الفائزة .

 :    قة أجمل صوتمساب

 أنشودة –إلقاء قصيدة  -قراءة قرآن 

 :   أسرع هرمعمل  مسابقة

بأي طريقة المهم الشكل النهائي هرمي من تبني هرم  واألسرع الصغيرة لديهن كاسات ورقأو أكثر متسابقتين 

 ويكون عدد الكاسات متساوي بينهن 

 :  لألم إهداءمسابقة أجمل 

  تها .وتهديها والد ةهدي صاحبتها وأجمل عبارة تختار لألم إهداء عبارات إلقاء منهن  يطلبمتسابقات ة مجموع

 ) لو حافظ كل على مخروطه لكان أفضل من أن يسعى إلسقاط مخروط غيره ( :من يحافظ على مخروطه مسابقة 

 ثم ُطلب منهن عمل شكل مخروطي به ثم وضعه على ظهر الكف  على مجموعة من المتسابقات A4 توزيع أوراق

ثم في الدقيقتين األخيرة تكون الحركة طلوع ونزول مع  ثم السير به والتجول بشكل عشوائي لمدة خمس دقائق

  الهدف من المسابقة وهو كالتالي ثم التعليق لتوضيح -المشي والفائزة من تثبت لألخير مع مواجهة هذه العوارض 

 الرضى بالقضاء والقدر خيره وشره *

  .. اء من هللا وقدرهفاإلنسان قد يحلم ويطمح لتحقيق أهدافه الخاصة .. وقد يمنع هذا التحقق بقض

  .. أو ظروف بيئية أو تغير األحوال من اليسر إلى الشدة ةي طريقة كانت قد تكون أسباب مرضيبأ

والمرونة والسالسة في  .. قدرة اإلنسان بحول من هللا وعون في الصمود ومواجهة ظروف الحياة وتقلباتها *

كيف نرضى بالتغير المفاجئ  .. حينما تتغير الظروف عليناففي هذه اللعبة نتمرن كيف  .. التعامل مع هذه الظروف

 ونطوعه في خدمة حياتنا راضين مقتنعين شاكرين حامدين هلل بكل األحوال 
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فمن شروط اللعبة أنه اليقع القمع المخروطي وأنت  ( حب الخير للغير .. من منطلق ) حب ألخيك ماتحب لنفسك *

فهل ستفكر إحداهن أن  .. ة صديقاتك لسقوط أقماعهن لتنعمين بالفوزويحق لك معاكس تتجولين بين صديقاتك 

أم ستتمنى أن ..توجه أختها بطريقة صحيحة لتحافظ على عدم وقوع قمعها وتبتعد عنها حتى اليقع قمع إحداهن

 يسقط قمع صديقتها بسرعة حتى تحظى هي بالفوز

 

 

 : الكأس بالماء  يملئأسرع من مسابقة 

 في طرف وفي الطرف اآلخر توضع كؤوس فارغة

 أطباق فيها ماء واألسرع من يجمع كمية أكبر  

 من الماء بملء اإلسفنج ثم تفريغه في الكؤوس 

 

 

 : أكثر تجميع للخرز مسابقة 

 يخلط أنواع مختلفة من الخرز ثم يطلب من المتسابقات 

 واألكثر من تجمع هي الفائزة جمع نوع معين فقط

 

 

 

 

 

 : األسهم تبعي امسابقة 

 

 

 

 

 

 

 

ثم تنطلق كل واحدة باتجاه األسهم ثم من تصل للوجه ألكثر من متسابقة ترسم أسهم في األرض وتحدد البداية 
 االبتسامةثم التعليق عن  أوال تكون الفائزة لالبتسامةالمعبر 
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 : أجمل منظر مسابقة 

زع أوراق على المتسابقات أو على السبورة ثم تغطى العينان تماما ثم يطلب من المتسابق رسم منظر طبيعي أو تو  
 حديقة  –أي رسمة بترتيب معين أوال الجبال ثم السماء ثم الشمس ثم السحب ثم النهر ثم البيت ثم شجرة ثم نخلة 

ب البيت ثم شمس فوق السيارة وبقرب الطريق يرسم رسم سيارة ثم بيت ثم طريق للسيارة ويوصل الطريق لباأو  -
 وهكذا ثم تفتح العينان وتكون النتيجة ألفضل منظرشجرة 

بعض الرسومات فوق بعض )يتم التعليق على فضل العينين وشكر هللا على هذه  المتسابقين سيرسمونن ستالحظ أ
 النعمة(

 : أجمل خط وأرتب جملةمسابقة 

 وتغطى العينان ويطلب منها كتابة اسمها كامال بخط جميل أو على السبورة  زع أوراق على المتسابقاتتو  

 أو يلقى عليها جملة وتكتبها ثم الفائز من يكتب أجمل عبارة 

 : كتابة أسرع جملة بدون نقط مسابقة 

زع أوراق على المتسابقات أو على السبورة كتابة جملة بنقط ولكن يجب كتابتها بدون ثم يطلب من المتسابقات  تو 

 نقط واألسرع هي الفائزة 

 مسابقة أسرع من يلبس حذاءه :

 عدد المشاركين : عشرة فأكثر
والحاضرين المواد المطلوبة : أحذية المشاركين  

لتكون يخلع الجميع أحذيتهم مختلطة مع أحذية الحاضرين يشترط في هذه اللعبة وجود أحذية المشاركين  الطريقة:

عن حذائه الضائع ثم يلبسه  كل متسابق هرما ثم يبتعدون عنها مسافة وبعد صافرة القائد ينطلق المشاركون ليبحث

 أن تلمس يده الحذاء ويرجع لمكان البداية ويرفع يديه ليعبر عن فوزه . برجله فقط دون

 : ماذا خلفك مسابقة 

 –التراها طبعاً هي  - ةرضاع خلفهامن  ويرفعون الجمهور ةمقابل يشترك أكثر من متسابقة بحيث كل متسابقة تقف

تجاوب  المتسابقةو ,,,, كم مره تستعملينها باليوم ؟ يتوقع أن تكون مضحكة إجاباتها أسئلةالمتسابقة يسألون ثم 

مطرقة  -) نظارة  ؟ وهكذا . حد طلبها منك تعطينهألو ,,,,  والسؤال الثاني الرضاعةعنه ال تعلم أن ما تسأل وهي 

ثم ننتقل لألخرى ونرفع شيء آخر وهكذا                مالبس أطفال .... إلخ  –مصاصة  -ملعقة  -مقص  -

ترى كل واحدة ماذا  االنتهاءواألفضل أن كل المتسابقات يكونون واقفات بجانب بعضهن حتى ال يعرفن شيء ثم بعد 

 كان خلفها 

 : ال يشتت انتباهكمسابقة 

ي نفس الوقت ن يسرداها فأو من الخيال ,, و عليهما أمتسابقان بسرد قصة سواء حقيقية  , يقوملعبة ممتعة جدا ,

 .. اآلخرلى ما يقوله إاالنتباه  كل واحد منهما ن يحاوال في نفس الوقتأيضا أو دون توقف وعليهما 

ل كل أ,,, في النهاية نسخر ,حدهما ويقول نفس جملة اآلأثناء ذلك فقد يتشتت انتباه أجدا  طريفةستحدث مواقف 

 خر ..حداث التي حصلت في قصة اآلمتسابق عن األ

 نصات (مرين ) الحديث و اإلن يركز في األأوالفائز هو الذي استطاع 

 كثر من عمل في وقت واحد .أائدة : تنمية مهارة التركيز على الف

 : أكل الزبادي مسابقة 

 . ومن تنتهي أوال يكون فائز فريقهاوكل مشاركة تأكل الثانية زبادي  أربع مشاركات نغطي أعينهن 
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 :  أكثر من يملئ وعاءهمسابقة 

لين مليئة بالماء واثنين فارغين لكل فريق لى سطنحتاج إ متسابقينمن  فريقيتكون كل وأربعة متسابقين ريقين ف

متسابق يعبأ سطلهم  -إسفنجة بحيث كل فريق فيه كل مشارك  سطل مليء وسطل فارغ وأربع اسفنجات يحمل

يقوم )  من سطلهم الذي يعبئه الخصممن الماء واآلخر يفرغ سطل الخصم  -بالماء من السطل الممتلئ ماء الفارغ 

 التي معهويقوم خصمه بتفريغه باستخدام اإلسفنجة التي معه سفنجة الفريق بتعبئة السطل باستخدام اإلعضاء أحد أ

 بالماء.أكثر الفريق الفائز هو من يكون في نهاية الوقت سطله ممتلئ ولوقت( في نفس ا

 

 : أطول نفسمسابقة 

 ن يقول كلمة ممدودة مثل ) شعبان , رمضان , برتقال...الخ(يطلب من المتسابق أ

 طول نفس هو الفائز ..التوقيت بالساعة لكل متسابق واأل ويستمر في المد حتى يعجز وينقطع صوته مع

 

 

 


