
 
 

  1  

 

www.khedmatgozaran.com 

 مسابقات هیجانی برای نوجوانان

 

 حیمحمن اله بسم اّلله اله 

 اهرینطّالآله  د ودنا محمّاهلل علی سیّ یالعالمین و صلّ هلل ربّ الحمد

 ل لولیک الفرجاللّهم عجّ

 

 مسابقات هیجانی برای نوجوانان -3طوفان فکری 

 راستای موضوع:پیشنهادات کلی در 

 ستاتفاده از هیجانات دوران نوجوانی یکی از نکات قابل توجه برای برگزاری مسابقه برای نوجوانان، اس. 

 چنین میهم نمود.و در انتها جوایز قابل توجه تقدیم  کردغدیر برگزار  موضوع دراالتی ؤتوان مسابقه با سمی-

 تلفیق نمود.االت مذهبی را با مسابقات عملی متنوع سؤتوان 

  هم شود.در انتخاب و اجرای مسابقات باید به فضای اجرای مسابقه بسیار دقت و مسابقه مطابق فضا طراحی-

 ها ضروری است.چنین در نظر گرفتن جذابیت مسابقه برای مخاطبین اصلی جشن بر اساس سن آن

  و  آموزش کارهای گروهی، یهم جنبه تشویق ،هم جنبه رقابتی را در نظر داشت توانمیدر طراحی مسابقات

 .باال بردن اطالعات مذهبی

 از  مداماستفاده  از. ستااستفاده از ابزارهای مدرن  ،تیکی از موارد مورد توجه نوجوانان در برگزاری مسابقا

و  بهتر برنامه را ،دارمسابقات تحرک ها بینابینمقطعی از آناده استف لیو نمودباید پرهیز ها آن در تمام برنامه

 .کندمی ترانگیزهیجان

. ها دو نفرهو تیم هدقیق 5زمان بازی روی  ؛ژکتوروپخش روی ویدئو پر ؛با دسته pesیا  fifaبازی  مسابقهمثال: 

مسابقه . شودها مشخص تعداد تیم ،مسابقه کل گرفته شده برایبه زمان در نظر  ه)امکان تنظیم وجود دارد(. بست

از نفر  کی. توان اجرا کردهم میجشن مدرسه  در. دکنعوض میرا و حال و هوای جشن  ستا متفاوتیجذاب و 

 گزارشگری کند. اا رهبازیها بچه
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  مسابقه  ،معلومات عمومی مذهبی قهمساب شود.پیشنهاد میمسابقات پاورپوینتی برای سطوح علمی باالتر

 .طراحی کردتوان به زیبایی هست که با پاورپینت می یجذاب

 

 های پیشنهادی:بازی

 ، و برخی دیگر تلفیقی هستند.و حول محور غدیر مذهبی تفننی، برخی صرفاً ها صرفاًبرخی از بازی

  ستاانگیز بسیار هیجان آنانبرای و برگزار کرد وجوانان توان برای نکه می یترین مسابقاتسادهیکی از، 

 باشد.میخوری مسابقات ماست

  برای کودکان مناسب نیست( توقف آب معدنیخوردن بدون( 

 هرکس که زودتر تمام کرد برنده است. تمیز که بسیار نازک است. خوردن نوشیدنی با شلنگ کولر 

 پرسش و پاسخ و  توان با... را می کشی، برج هیجان، استخر توپ وهای هیجانی مانند دارت، طناببازی

 کرد. تلفیق ی غدیریمحتوا

 د.و جذابیت زیادی دار سته این کار خیلی سخت .با دهان ماری )سوسیسی(کردن بادکنک باد 

 دست کمک کنک بدونباد کردن باد. 

  شود(ثانیه )بادکنکی که ترکیده نمی 03بادکنک بزرگ در 

 پوچ  .ها را معامله کندمجری بادکنک .ها در بادکنک باشدشماره جایزه .شماره داشته باشد ی جشنهر جایزه

 ، جوراب، توپ پالستیکی و..زباال تا سطوح پایین، مثل اسمارتیها از سطح جایزه. هم باشد

 (شودز آب با نخ )دو نفره اجرا میآویزان کردن بادکنک پر ا 

  نفر دوم توسط و حدس آن تخته وایت بردمفاهیم از قبل انتخاب شده روی کشیدن عکس. 

 واژهترجیحا یک  شروع کند، اکلمه بگوید و یک جمله ر کمجری یبیایند.  چند نفر باالی سن :سازیجمله 

دهد و بدون غلط از اول ادامه  اکلمه جمله ریک کس به ترتیب با ی هربعد از مجر سخت و دور از ذهن باشد.

 که ساخته شده تکرار کند.را ای جمله
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 کلمات بیچند کاغذ از  کنیم وها را انتخاب از بچه هنفر 4یا  0های به این شکل که گروهسازی مسابقه جمله-

 بسازند.  آن ترین جمله را باو بخواهیم بامزه ها بدهیمبه آنربط 

  درست کردن پازل محتوایی و پیدا کردن پیام آن 

 (برای مراسم در فضای محدود)های غدیر استفاده از پازل کلماتی پیام 

 ای رمز آن به صورت مرحلهکشف از جدول و  استفاده 

  های رمز که پیامی از غدیر هست آشکار پرسش و پاسخ که بعد از هر جواب درست حرفی از حرفمسابقه

 .کندبرنده را مشخص میهمه حروف  پیش از آشکار شدنرمز جدول حدس  .شود

 ها  استفاده از اعداد و آیات و درست کردن کارت پاسخ و مسابقه پرسش و پیدا کردن پاسخ از میان پاسخ 

 بازی تسلط بر اعصاب )که برقی هست و درصورت ا، بازی جنگ، پانتومیم، اجرای مداحی ها شامل:انواع مسابقه

 (دزنبوق می ،رد دسته با بدنه میلهبرخو

  مسابقه روپایی با توپ تنیس 

 دقیقه  یکر مورد اعتیاد شروع به بحث کن و دبگوییم مثال  .ریبغ و گری در موضوعات عجیبسابقه مجریم

 و ...از یک کارشناس دعوت کن  بعد

  ها هستندکارشناسانی که از خود بچه توسطدهی مسابقات گزارشگری ورزشی و امتیازاجرای. 

  اجرای مسابقه مداحی بصورت حذفی پلکانی 

 کنندگان در مسابقه به شرکتو بعد متن آن  شودز یکی از سرودهای غدیر پخش خوانی: بخشی امسابقه سرود

 گیرد.را بخواند. بهترین اجرا جایزه میهرکس باید به سلیقه خود با یک ریتم متفاوت آن سرود  داده شود.

 های مذهبی.خوانی سرودمسابقه لب 

 مرحله یا یک قطعه باید هر وریآیک وسیله را بسازند و برای جمع ها بایدکه خود بچه ایهبرگزاری مسابق 

 .را پشت سر بگذارندسؤال 
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  اهای خطبه غدیر رترین پیامیکی از مهم رکه بعد از افتادن روی همدیگ شودهای بزرگ استفاده دومینواز 

 دهد.ن انش

 ای ین مسابقهنالبته اجرای چ. های ریزحرف به حرف با استفاده از کاشی های غدیرساختن پیامی از پیام

 .برنامه را اجرا کنندست این اکه قرار هست  انینیازمند بررسی جو و میزان اطالعات نوجوان

 شود نوشتهآن  محتوای هایی دیگری پیامدر کارت شود.قرار داده  ی جداگانههاقطعاتی از خطبه در کارت .

 .جستجو شودها کارتاز میان یک کارت خطبه انتخاب و پیام مرتبط با آن 

 که  میهمانان. طراحی شودجشن مخاطب  عنوانهب آموزان راهنماییدانشبرای متنوعی از خطبه غدیر  االتسؤ

از قبیل جای  سؤاالتی. شوندبندی ها گروهو بچه داده شودبه هرکدام یک کتاب خطبه غدیر ند وشوارد می از در

. جدول و پیدا کردن رمز )پاسخ همه کنندو جاهای خالی را پر  بگردندمتن خطبه در که باید جمالت در خالی 

 استآن  مهمو نکته است رقابتی  و جذاب این مسبقه . ( و...تجو کنندستی جسو بای باشدسواالت در متن خطبه 

 ند.وشکم و بیش با متن خطبه آشنا می تمام میهمانان، که تا آخر برنامه

  نین ؤمه کلمات یک عبارت در وصف امیرالمبه این صورت کشود. برای اجرای پازل از کودکان جمع استفاده

-و کسی که می، هر کلمه به گردن کودکی آویخته شود، را روی کاغذ نوشته یا فرازی از خطبه غدیرعلیه السالم 

 .، جمله را مرتب کندکودکانخواهد در مسابقه شرکت کند با جابجا کردن این 

 هر  شود.توزیع  با شماره (علیه السالم)منین ؤشامل حدیث در فضایل امیرالمهایی در ورودی جشن کارت

 د.یث خود را با ترجمه از حفظ بخوانحد آید موظف استمیروی سن شماره که انتخاب شود، فردی که 

 به جمع گروه خود رفته و پیام  آن تا بعد از حفظ کردن داده شودمی بندی به نماینده هر گروه پیابعد از گروه

 باشد.پاسخگو  که باید شودسپس یکی دیگر از اعضا به صورت تصادفی انتخاب  .غدیر را برساند

  های مختلف اعداد مختلف نوشته به این صورت که روی کارتها. آناستفاده از رابطه اعداد و مفاهیم مرتبط با

 نوشته شود. اعداد آنمربوط به  اتفاقهای دیگر روی کارت. شود

از المؤمنین. با انتخاب یک عدد روی کارت دیگر تولد حضرت امیرو  روی یک کارت نوشته شود 30عدد  مثال

 ها پیدا کنند.به هر عدد را از میان کارت مفاهیم مربوط ها بخواهیم کهبچه

 بهتر است  .صورت رموز را برای یافتن آن تعبیه کنندمراحلی به منزله گنجی مخفی کنند وه خطابه غدیر را ب

 .گروهی انجام شود
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 منینؤپیامبر امیرالم ،آناست که در های جالب در موضوع غدیر وقایع مختلفی در زندگی پیامبر یکی از سوژه 

بین افراد  و این وقایع آماده عناوین هایی شاملاند. کارتبه عنوان جانشین خود معرفی کرده را علی علیه السالم

هایی چون: یوم الدار، لیله استان خود را تعریف کنند. داستانبیایند و د یا داوطلبانه افراد به قید قرعه شود.پخش 

 ر، حدیث منزلت و...المبیت، مباهله، غدی

  :قبل از جشن آن لوله کنید وی به رنگ گروه بنویسید یهااالت مسابقه را روی کاغذؤسمسابقه دارت تلفیقی .

 باشد. برای هر رنگ بادکنک پوچ هم .آویزان کنیدنزدیک به هم  و رنگ بگذارید همان هایی بهداخل بادکنک را

بعد از هر  .خودشان را بترکانند رنگ گروه هاینشانه بگیرند و بادکنکاصله معین با دارت از ف ی گروهباید اعضا

و توسط عضو بعدی گروه بعد نوبت دوم پرتاب دارت . ال رنگ گروهشان را بردارندسؤکاغذهای  ،نوبت پرتاب دارت

باید بدانند  .کنند. بقیه اعضا در این مدت جواب سؤال پیدا شده را با هم هماهنگ میپیدا شوند سؤاالت... تا همه 

از زمان پیدا شدن همه  اند.به او کمک کرده بزنندحریف را اگر اشتباهی بادکنک رنگ  .ال داردؤس 5هر گروه  که

دست آورده وقت  پس هر گروهی زودتر کاغذهایش را به .هابندی جوابدقیقه وقت دارند برای جمع 5کاغذها 

 پاسخ دهد.ل اؤس به یکگروه  یک از اعضایهر ر پایان وقت د است. داشته برای پاسخبیشتری 

 شودر دست و به سمت جلو کنترل میمسابقه پرسش و پاسخ که زمان آن به وسیله گرفتن توپ د. 

 ر ه( )5یا  4پوینت در هر اسالید )افزار پاوردر نرمشود. مسابقه هوش و سرعت محسوب می ،هامسابقه رنگ

از ( تواند باشدتکراری هم مییاد و هر کدام با یک رنگ نوشته شود. )تعداد زها به (. نام رنگاسالید برای یک نفر

. نه خود کلمه را ،سرعت پشت سر هم بگوینده را بکه رنگ کلمات  نوشته شده  ه شودشرکت کنندگان خواست

حل جشن ور یا تلویزیون در مبرنده است. این مسابقه نیاز به پروژکت ترکس اشتباه کمتری داشت و سرعت باالهر

 دارد.

 های مذهبی ای از ابیات یا دوبیتیهجزو ،نامهدعوت موقع دادنهبی استفاده کرد. ذاز مشاعره متوان می

 شوند.روز جشن آماده  مشاعرهبرای ها خواسته شود از آنو  ها داده شودبه آنغدیری یا مربوط به مدح موال 

 یهاپیام با ... تور بسکتبال، پرش وماراتون، پرتاب توپ در  ، دوسواریها مسابقات دوچرخهفضای باز پارک در 

 .غدیراز زیبا 

 ترجیحا قطعه در اوج باشد. .یک نوا پخش شود، چند نفر بیایند و همان قطعه را بخوانند: آوازخوانی 

 همزمان  سرودباید با  ش کنیم.ها یک نوای شاد پخچند نفر را به روی سن دعوت کنیم و برای هرکدام از آن

 .داولین بار کف بزنن برای
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  که  ههر چ هستهایی که در منزل از لباس شود: دو سبد لباس قبال تهیه لباس پوشیدن. شیوهمسابقه شاد

در هر سبد حداقل  .شودنی یا زمستانه یا ... ( در دو سبد بطور متناسب تقسیم اتابستسایزهای مختلف،  در) دباش

دقیقه   ۲الی  3. در زمان داده شودنفر یک سبد قرار  و برای هر دو شوندر دعوت نف 4. باشدتکه لباس  34یا  30

ها بعد از تمام شدن وقت یک یک لباس ی مسابقه است.برندههم پوشید  یرورا کس که تعداد لباس بیشتری هر

ی اجرای مجری . شیوهاست خیلی جالب و مفرحاین مسابقه بارها اجرا شده و .  شودتا برنده مشخص  درنآودر ار

 .بیشتر خندهجهت  دکار می بره هایی که بو واژه هست مهم

 شود و ها گذاشته میمسابقه صندلی بازی به شیوه ژاپنی. در این مسابقه یک صندلی کمتر از تعداد بچه

-ه میها آموزش دادبه بچه غلط ولی رایج بازد. در این شیوهمعموال کسی که در پایان سرود همچنان ایستاده می

ها تر است بچهشود که به فکر جایگاه خودت باش و به دیگران کاری نداشته باش. اما در شیوه جدید که آموزنده

ت نشسته باشند. به این ها که تعدادش کمتر اسها روی صندلیباید تالش کنند بعد از اتمام سرود همگی آن

از تعداد در هر مرحله هم باشند. برای هیجان بیشتر  گیرند برای هم جا باز کنند و به فکرها یاد میترتیب بچه

 کنندگان جایزه داده شود.. در پایان به تمام شرکتشودها کم صندلی

 کد. طراحی شود ال مربوط به موضوع جشنؤسری س کی شود.جدول بزرگ درست  دو :و بادکنک جدول 

با  را هاوه باید بادکنکاعضای گر .بیاینددو گروه  .ستا خالی هااز آن که بعضی هست سری بادکنک دو در تاالؤس

پیدا  ازودتر کامل کرد و یا رمز جدول ر . هرگروهیشودتا جدول کامل و سواالت را جواب دهند  اننددست بترک

 برنده است.  کرد

  :نفر دو دهید. دار بنویسید و داخل گوی قرار کلمات خنده. قرار دهید روی میزای یک گوی شیشهپانتومیم

تشکیل چند گروه دو نفره  برای جذابیت بیشتردهند. هم توضیح  رایبرا  مفاهیم و با ایما و اشاره یندروی سن بیا

 .استبرنده  زدحدس  اهر گروه که بیشترین تعداد کلمات ر .شود

 ها از نام دشمنان حضرت علی علیه السالم استفاده به جای خوک ه شود.ساخت زیر تصویرای به شکل سازه

 .که سازه را با پرتاب توپ تخریب کنند ه شودها خواستاز بچه شود.
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ها طور بازیاین ست.زیادی برانگیخته ابحث ای هست که های رایانهسازی یکی از بازیشبیهاین سازه  البته

نوشتن اسامی ممکن هست جای آن از دارت استفاده کرد. ه توان بمی سبک زندگی اسالمی ندارد.شباهت به 

 شود.ای عمل نام دشمنان سلیقه کافی است در ،د سوءاستفاده قرار بگیردمور

  برکاتهو الم علیکم و رحمه اهلل سّلا و
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