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 لعبة اسألني سؤال 

 

 تساعد في اثارة مخيلة املشاركين و التعرف عليهم أكثر خصوصا األطفال.   عائليةلعبة  

 طريقة االستخدام: 
 قم بطباعة أوراق االسئلة على ورق ملون، ُيفضل تغليفه حراريا.  .1

 حتى كيس بحسب املتوفر. تقطيع كل سؤال لوحده، ووضعه في علبة أو  .2

 يسحب الطفل بطاقة يقوم بقراءة السؤال املرفق و االجابة عليه، ممكن االجابة على هذا السؤال من قبل جميع املشاركين.  .3

 

 
 

 

 كغالف للعلبة: يمكن استخدام الصورة التالية 

 
  



 هو؟ ما ،  شي فعل االن بامكانك  كان لو سعادة؟   أكثر يجعلك الذي الشيء ما

 ستفعله؟   شيء  أول ماهو الشاطيء، عند  االن أنت ستبيع؟   ماذا محل، فتح قررت لو

 ستقول؟   أنها  تتوقع  ماذا ، تتكلم  دميتك كانت لو ستزرع؟  ماذا  الحديقة، في شيء زراعة  منك طلبت

  شيئين تأخذ  أن يمكنك  و لوحدك،  جزيرة في االن أنت
 ستأخذ؟   ماذا ، فقط

 لماذا؟  و  تسافر؟ أن تريد  أين الى

 ستفعل؟   ماذا كامل، يوم لمدة   المنزل خارج أنت العالم؟  عن  االنترنت انقطع لو سيحدث ماذا

 البعض؟  بعضها  مع  الحيوانات طريقة تواصل تتوقع  كيف أبناءك؟  ستسمي ماذا

 ستستخدمها؟   اين و كيف  االخفاء، طاقية  عندك لو سنة؟ 100 بعد المشط شكل تتوقع  كيف

 ستسميه؟   ماذا ، صغير   ديناصور لديك كان لو ؟ ستفعل  كنت ماذا مدرسة  مدير  كنت لو

 ستصور؟  ماذا..  مصورا كنت لو تدريسها؟  تفضل التي المادة  هي ما ،  معلم كنت لو

 تحبها؟  قصة  \  كتاب أفضل هو ما
  كل ستسمي  ماذا اخوتك،  اسماء  تغيير منك طلب لو

 منهم؟  دواح

  في للتزحلق الذهاب أو البحر  الى الذهاب ستختار ماذا
 المنتزه؟ 

 تحبها؟  طعام وجبة  أكثر هي ما



  ماذا النافذة، عند  صوت   سمعت الليل منتصف في
 ؟  ستفعل

 تحبه؟  لون أكثر هو ما

 تذكرك؟  بماذا" بحر"  كلمة  الفضاء؟  في العيش منك طلب لو تقبل هل

 سيحصل؟  تتوقع ماذا سنوات 10 بعد
  القدرة أو االخرين  أفكار قراءة على القدرة :   ستختار ماذا

 لماذا؟  االختفاء؟  على

 تتعلمها؟   أن تتمنى   مهارة فيها؟  بالعمل تحلم  التي  الوظيفة  هي ما

  اما به   شراء  يمكنك مبلغ لديك و  عطشان  و جائع انت
 تختار؟  ماذا طعام،  أو شراب

 الطيران؟   على  القدرة لديك  تكون أن تتمنى هل

 البيت؟  في تملكه  أن تتمنى حيوان أي اسمك؟  يكون  أن تتمنى الذي  االسم  هو ما

  القطب في العيش  أو قارب في  العيش:   تختار ماذا
 الجنوبي؟ 

 ستتصرف؟  كيف  شخص  عليك تنمر لو

 ستقدمها؟  التي الوجبة  ماهي مطعم، تملك   كنت لو
  و  ؟ ستذهب  عام  أي الى الزمن، آلة  تملك   كنت لو

 لماذا؟ 

 ستستخدمها؟  متى الزمن، ايقاف ساعة  تملك   كنت لو لك؟  الحياة تعني ماذا

 تخترع؟  أن تتمنى ماذا
  اللون ستسمي ماذا  ، األلوان اسماء  تغيير منك طُلب لو

 . األخضر األحمر،  ، األزرق

 ترى؟  أن  تود ماذا المستقبل،  كرة  تملك   كنت لو
  حصة  أو انجليزية  لغة  حصة : تختار   ماذا المدرسة  في

 رياضيات؟ 



  ماذا االجازة، في واحد ليوم برنامج تجهيز منك طلب لو
 فيه؟  ستضع

 للعشاء؟  بها ستصنع  ماذا ، تفاحة   و ماء و طحين تملك

 تتصرف؟ كيف ضايقتك،   بكلمة   صديقك اخبرك 
  هل ، بالبالون منطاد  غير يوجد  يكن  لم و  السفر أردت

 ستسافر؟ 

 . كثيرا يسعدك  بشيء أخبرني ستذهب؟  أين  واحد، ليوم السيارة بسياقة  لك ُسمح

  بيتك، في واحد شيء  تغيير على  القدرة لديك كان لو
 ستغير؟  ماذا

 صديقك   في تحبه   شيء  أكثر عن تكلم

 . فيك تغيرها أن تود صفة  أذكر .بها تتصف صفات ثالث  أذكر

 سنة؟  100 بعد المدارس ستكون  كيف برأيك .سنة   ألف بعد سيكون كيف  العالم صف

 البلدان؟  بين السفر سيكون تتوقع  كيف ،  سنة  100 بعد " طائرة" كلمة  تسمع عندما تتذكره  شيء  أول ماهو

 ستتصرف؟   كيف ألمك،  ثمينة   تحفة  َكسرت سيكون؟  ماذا عن  سينمائي،  فيلم صنع منك طُلب

 سعيد؟   تكون عندما  تفعل أن تحب ماذا حزين؟  تكون عندما  تفعل أن تحب ماذا

 الصحراء؟  الى أو الفضاء الى السفر تختار ماذا أخطأت؟  اذا تعتذر هل

 ستتصرف؟  كيف الغابة، في االن ضائع أنت ستسميه؟   ماذا ،  جديد لكوكب  حاكما   أصبحت



  في أو زجاج من جدرانه  كل بيت في تعيش أن تختار ماذا
 األرض؟  تحت بيت 

  بيت في العيش  أو كهف في  العيش:   تختار ماذا
 . الشجرة

  على  ستتعرف  كيف متشابهون،  األرض سكان  كل لو
 عائلتك؟ 

  ال  وجبة  أكل أو الصغير  أخيك مع الجلوس:   تختار ماذا
 تحبها؟ 

 ستهديها؟  لمن ،  وردات 3 لديك ستهديها؟   لمن واحدة، هدية  لديك

 ؟ " صحراء"  كلمة  تسمع عندما   تتذكره شي  أول هو ما البيت؟  الى العودة باص فاتك  اذا تتصرف   كيف

 اليوم؟  لك   حدث  شيء أفضل ماهو . تتذكره دائما و  لك  حدث موقف عن أخبرني

 المدرسة؟ في تواجهه  تحدي  أكبر هو ما .اليوم تعلمتها معلومة  عن أخبرني

 الذهاب؟  تريد كوكب اي الى ، صاروخ   لديك
:   ستسمي  ماذا الفواكه  اسماء  تغيير منك طُلب لو

 البطيخ؟  ، البرتقال التفاح،

 ستغير؟  ماذا  حياتك في ما أمر تغيير  باستطاعتك  كان لو . صديقك  بها  يتصف أن تكره صفة  اذكر

 ستسميها؟   ماذا ،  جزيرة تملك   كنت لو سنة؟  50  بعد السيارة شكل سيكون تتوقع  كيف

  انها تتوقع بم المدرسة، لحقيبة  جديدا شكال  اخترعت لو
 ستتميز؟ 

 فراغك؟  وقت  في به  القيام تحب  شيء  أكثر

  عصفور  الى تتحول أن تختار هل التحول بامكانك  كان لو
 أسد؟  الى  ام

 ستتصرف؟   كيف به، تقم لم  ما بشيء شخص  اتهمك



  في استخدامها منك  طلب و  دينار مليون وك ط أع لو
 ستفعل؟   ماذا أسبوع،

 . تتمناه  الذي أحالمك بيت  صف

 . كلمات بثالث  نفسك  صف البيت؟ في لعبها تحب  لعبة   أكثر هي ما

 ستكون؟  ماذا سحرية، قوى تملك   كنت لو .بدونها   العيش تستطيع ال  اشياء 3 أذكر

 ؟ ستختار ماذا  البيت، في  حيوان باقتناء لك ُسمح   لو . بالفخر ُيشعرك  شيء  عن أخبرني

 تغييره؟  تريد الذي البيت قانون هو ما تلجأ؟   من الى مشكلة،  واجهتك اذا

 بالغضب؟   تشعر يجعلك   الذي ما . اصدقائك أفضل عن  حدثني

 كلمة ال تحب سماعها، ماهي؟ 
امنيات،   3لديك الفانوس السحري و سيحقق لك 

 ماهي؟ 

هل تختار أن تكون لك قدرة رؤية االشياء الصغيرة جدا، أو  
 رؤية االشياء البعيدة جدا؟ 

هل تفضل أن تكون لديك القدرة على السباحة بمهارة أو  
 الركض بسرعة كبيرة؟ 

 

  



 السعادة جرة 

 

 فلنبدأ يومنا بعبارات تحفيزية باستخدام جرة السعادة. 

 طريقة االستخدام: 
 على ورق ملون، ُيفضل تغليفه حراريا.  العباراتقم بطباعة  .1

 في علبة أو حتى كيس بحسب املتوفر. ا، ووضعه الوحده عبارة تقطيع كل  .2

 .في كل يوم يقوم شخص بسحب بطاقة و قراءتها للجميع .3

 

 
 

 استخدام الصورة التالية كغالف للعلبة: يمكن 

 



ه من املستحيل أن تفشل. 
ّ
 من يعتقد أن باستطاعته النجاح يستطيع أن ينجح  تصرَّف كما لو أن

 األمل هو اليأس من اليأس  الحلم هو مجرد حلم أما الهدف فهو حلم له خطه وموعد نهائى لتحقيقه 

 ابتسمي .. فابتسامتك تصنع ابتسامات من حولك ابتسمي .. فأنت أجمل حين تبتسمين 

م عليك صعوده
ّ
 أن نمالها بالدموع  ال يوجد مصعد للنجاح، هناك سل

ً
 لنسعد أيامنا باالبتسامة بدال

ما الفشل عند االنسحاب 
ّ
ل، ثم انطلق  الفشل ليس عند الخسارة إن

ّ
س، ابتسم، توك

ّ
 حارب من أجل أحالمك، ولو لم يحارب أحد معك تنف

 أن نؤمن أنه بمقدرونا تحقيق النجاح.  عائق يمنع النجاح هو الخوف من الفشل واإلخفاق 
ً
 لكي ننجح علينا أوال

 يّسر لي يا هللا كّل الطرق التي ظننت أنها عسيرة.  كن لطيفآ مع ذاتك قبل أن تكون لطيفآ مع اآلخرين

عين صعوباتك ستتجاوز همومك وآالمك وربك لن ينس 
ُ
مكنك من تحقيقه  ى أحزانك وتضحياتك ستتخطى بعون امل

ُ
 ال يضع هللا ُحلًما في عقلك إال وقد زّودك بالقدرات التي ت



ّم  قد تتأخر األمنيات لتكثر الرحمات فأحسنوا الظن بالل 
ُ
 لروحك إتكئ على بعضك وق

ً
ن سندا

ُ
 ك

فك شيئا
ّ
 في نعمة من هللا فإن كنت في يسر  الكلمات اللطيفة ال تكل

ً
 فعليك بالشكر وإن كنت في عسر فعليك بالصبر أنت دائما

 الوقت ثمين تأكد من قضائه مع األشخاص املناسبين  التبحث عن قيمتك في أعين الناس 

 على وضع هدف آخر أو حلم حلٍم جديد
ً
 ممتن ألصغر التفاصيل في حياتي ُمرها قبل حلوها مارسوا اإلمتنان لم يتأخر الوقت أبدا

 تقدير الذات و  اقب هدم الذات، ودّرب نفسك على اإليجابيةو احذر ع دن يحسن كل ما تبذله فى الغما تفعله اليوم يمكن أ

 ال ينبغي لنا أن نستسلم، وينبغي أال نسمح للمشكلة بأن تهزمنا  إذا سقطت باألمس، قف اليوم

أفكار جديدة كل يوم جديد يأتي  مـا أجمــل التفـــــاؤل وأن نبدأ يومنـــــــا بإبتـسامة مشرقة   معه قوة جديدة و

 ال يؤدي الى أي مكان  قمة املجد ليست في عدم اإلخفاق أو الفشل، بل في القيام بعد كل عثرة 
ً
 إذا استطعت العثور على طريق خال من املعوقات فهو غالبا



 ال يزول به األمل. 
ً
 ال تضيق به الحياة، يارب قلبا

ً
 كما تزرع تحصد يارب دربا

 هللا هو األمان في فوض ى هذه الحياة أمامك أهدافا واضحة، فال تلومن إال نفسك على عدم بلوغك ألي ش يء إذا لم تضع 

 خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظالم.
ً
 صغيرة

ً
ك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. أن تض يء شمعة

ّ
 ال يحزنك أن

 االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف  كنت تبتسم. ستجد أن الحياة ال تزال جديرة باالهتمام، إذا  

، و هناك من يتفاءل ألن فوق الشوك وردة. 
ً
 ال تفكر في املفقود، حتى ال تفقد املوجود  هناك من يتذمر ألن للورد شوكا

 للتعبير املرتسم على وجهك سواء، كان ذلك
ً
 لذلك ابتسم  سيكون يومك مشابها

ً
 أو عبوسا

ً
 باليسير هان عليه كّل عسير  من قنع من الّدنيا ابتساما

 سابتسم كل يوم ألجلي فأنا أستحق  الثقة بالل أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. 

 ابتسم لتزيح الهم من قلبك وتزيح هم غيرك  ابتسم فإن كل شخص تقابله يحمل أعباء كثيرة



 خلق ليبتسم 
ً
 إبتسم كل ما قدره هللا جميل تمتلكين وجها

 وتض يء في ناحية أخرى ملاذا 
ّ

 العيش ضيق لوال فسحة االمل  الخوف؟ والشمس ال تظلم في ناحية إال

، عش بالكفاح، وقدر قيمة  عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك،عش باإليمان، عش باألمل

 . الحياة
 العربة الفارغة أكثر جلبة من املمتلئة 

ا عليه 
ً
د باألمس. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلق

َ
ستورد.. بل من داخلنا تول

ُ
 السعادة ال ت

 البارحة ذكرى اليوم ، والغد حلمه.  في قلب كل شتاء ربيع يختلج ، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. 

 مجبورً  إن األلم ال يحرمنا من السعادة ولكنه فقــط يوضح لنــا قيمتهــا. 
ّ

ي يا هللا َمَددُت قلبي إليك، فال ترّده إال
ّ
 ا وإن

قاتُل بالدعاء، وإني بإذن هللا ُمنتصر  انت من يقوم بتحديد السعادة او الحزن بأفكارك الخاصة 
ُ
 إني أ

 السعادة تأتي من داخل اإلنسان إلى خارجه، وليس من خارجه إلى داخله
َحارب القلق .. هو ﴿ُيدّبر األمر﴾ من فوق سبع 

ُ
سماواٍت؛ ألّن ﴿األمر كله  بينما أنت تائه، غارٌق في أفكارك، ت

ل 
ّ
ر وتَوك  بعباده .. فتصبَّ

ٌ
 لل﴾ ، وهللا لطيف



 من النظر إلى الخلف 
ً
 أن نتطلع لألمام بدال

ً
  األفضل دائما

ً
ضق بك يوما

َ
 سيفرجها هللا كأنها لم ت

 وقوة 
ً
ال تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة... فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا

 ع الصابرينوهللا م
 
ً
 ثم يرضيك هللا ويرضيك ويرضيك ويمألك بالرض ى،حتى تظن انك لم تحزن يوما

 آخر أفضل منه
ً
 لكي يفتح لنا بابا

ً
  يغلق هللا سبحانه وتعالى أمامنا بابا

َ
لين

ّ
َوِك

َ
ت
ُ
َ ُيِحبُّ امل ِ ِإنَّ َّللاَّ

ى َّللاَّ
َ
ل َعل

َّ
َوك

َ
ت
َ
 ف

َ
ِإذا َعَزمت

َ
 ف

 ووراء كل ليل فجر باسم.في قلب كل شتاء ربيع نابض … 
ا ﴾ 

َ
 ﴿ ال تحزن إّن هللا َمَعن

 ثقتك أن هللا معك كفيله أن تزيل أعمق نقطه من الحزن في قلبك

 ال بد أن يشرق الضوء في آخر النفق 

اُء { 
َ
ا َيش

َ ّ
 مِل

ٌ
ِطيف

َ
ي ل  }  ِإنَّ َرِبّ

قالها يوسف عليه السالم بعد الجب والبيع بثمن بخس ، والتهمة في العرض والسجن ، والتهمة بالسرقة   

 معك في كل حال هللافتذكر  أن لطف 

اْدم  ال تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة املفاتيح هو املناسب لفتح الباب 
َ
الخيُر ق

َ
تبر َصبرك، ال تستسلم ف

ْ
َعل هللا يخ

َ
 ل

ل ش يء كاد ينتهي : وحين 
ُ
 تظن ان ك

 لتبدأ من جديد 
ً
 يخلق هللا لك مخرجا

ْيٍء﴾ 
َ

لَّ ش 
ُ
 ك

ْ
 ﴿ َوَرْحَمِتي َوِسَعت

 كن على يقين تام انه لن يستثنيك منها 

 

  



 لعبة حبل املشنقة املطورة

 

 . إعادة استخدامها عدة مرات عن طريق الكتابة عليها بقلم السبورة ، ممكن طباعة لوحة اللعبة و تغليفها حراريا و  hangman من  أسهل األلعاب هي لعبة حبل املشنقة

 انجليزية بشكل اسرع و ممتع.  \مساعدة الطفل في تعلم كلمات عربية   الهدف من اللعبة :

 : ماذا نحتاج
 لوحة اللعبة و يمكن طباعتها من الصفحة التالية، توجد نسخة عربية و أخرى انجليزية. .1

 قلم سبورة.  .2

  عمالت بالستيكية أو حتى أزرار. قطع او  .3

 قلم و ورقة لكل طفل. .4

 : طريقة اللعب
 طباعة بطاقات صغيرة تحتوي على الكلمات التي تود استخدامها في اللعب مع الطفل  .1

 ازرار لكل مشارك.  3توزيع  .2

 كلمات دون قراءتها لهم.  5كلمات و قم بقراءتها مع املشاركين، و بعدها اضف  10اختر  .3

 ن طريق سحب كلمة عشوائيا و توضيح عدد الحروف و التصنيف ) مثال : جماد ، مواصالت ، أدوات مطبخ … الخ(تبدأ اللعبة ع .4

 في حالة رغبة املشارك بالحصول على مساعدة و معرفة أحد حروف الكلمة عليه تسليم زر واحد ) ال يسمح بأكثر من مساعدة لكل كلمة(. .5

 كلمة. في حالة فوز املشارك يستلم زر + بطاقة ال .6

   على جميع املشاركين كتابة الكلمة بطريقة صحيحة في الورقة التي لديهم. .7

 

 

 

 

 

  





 



 minute to win itلعبة دقيقة لتربح 
 

لعبهي مجموعة تحديات مدة كل تحدي دقيقة واحدة فقط، ممكن  اللعبةكرة ف
ُ
 .مجموعة فرق تنافس بعضها البعض أو  بشكل فردي  أن ت

 : ، الجميل فيها أن اغلب هذه االفكار يتم تنفيذها بمواد متوفرة في البيتاأللعاب ، وسنحصل على كمية كبيرة من    minute to win it  قع البحثامو و يكفي نكتب في 

يمكن الحصول عليه من محالت   Hux-nut –كرتون بيض فارغ   –علبة كورن فليكس فاضية  –بالونات  -   Ping-Pong كرات –اعواد تنظيف الغليون  –عصا خشبية  –صحون بالستيك  –أكواب بالستيك  

 البناء . 

 
 

 

 طريقة اللعب : 

 طباعة ملف االلعاب الذي يحتوي على اسم اللعبة و طريقة اللعب و مالحظاتي حول بعض االلعاب.  .1

نقاط  3الثالث   –نقاط  4الثاني - نقاط  5يحصل األول ، الفائز  5اذا كان عدد الالعبين  طريقة التقييمطباعة ملف التقييم و النتائج ، تحتوي بطاقة التقييم على رقم اللعبة و اسم الالعب او الفريق،  .2

 .الرابع نقطتين و الخامس نقطة  –

 . -مرفقة في الصفحات التالية  –ممكن لجعل وقت اللعبة كدعوة منك ألطفالك ، قم بطباعة بطاقة الدعوة و ارسالها لهم  .3

 .-مرفق عبارات يمكن وضعها على الوجبات –تجهيز وجبات خفيفة لألطفال  .4

 

 

http://www.funteach.ebdda3.net/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Image-2020-05-29-at-11.59.02-AM.jpeg


 

 

 

 قم بطباعة الصفحات التالية : 



 الطريقة  األدوات م

 يجب أن تبقى البالونات في الجو باستخدام اليدين فقط .  العببالونات منفوخة  لكل  3  .1

2.  
 كرتون كورن فليكس فارغ 

 لكل العب ( 1) 

 تقطيع كارتون الكورن فليكس الى عدة قطع و كل العب يحاول ترتيبها في دقيقة.

 

 يحاول كل العب إبقاء الريشة معلقة في الجو عن طريق النفخ فقط ريشة طائر لكل العب  .3

4.  
 بطاقات ورقية لكل العب 4 -اكواب  5

 

يقوم الالعب بسحب البطاقات حتى يدخل كل كوب في   يتم ترتيب االكواب كبرج و بينهم البطاقة ) موضح بالصورة(

 الكوب الذي يوجد تحته
 

5.  
 pomمجموعة من الـ   –مصاص عصير  –صحنين 

pom  لكل العب 
 من صحن ألخر pompomيستخدم الالعب املصاص لينقل كرات 

6.  
لكل    pingpongمجموعة من كرات  –كرتون بيض 

 العب

يتم وضع كرتون البيض في نهاية الطاولة ، على الالعب أن يرمي الكرة لتقع في الكرتون، الالعب 

 افقيا أو قطريا.كرات بالقرب من بعضها البعض عموديا،  3الفائز الذي يتمكن من وضع 

 كوب أزرق لكل العب  –كوب بالستيكي أحمر   24  .7
كوب احمر و أخر كوب يكون أزرق، يقوم الالعب بنقل االكواب )كوب في كل مرة( من أعلى ليضعها في األخير  24كل العب يبدأ و هو يمسك 

 حتى يصبح الكوب ذو اللون املختلف هو األول.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fplaytivities.com%2Fminute-to-win-it-game-with-cups%2F&psig=AOvVaw2o5uXpSr6h_KX6sje4-GMu&ust=1590705489091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjYk_SN1ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.happinessishomemade.net/wp-content/uploads/2015/03/Minute-to-Win-It-Games-Pong-Tac-Toe.jpg


8.  

عصا خشبية ) او منظف الغليون    -   HEX NUTSمن  5

) 

 لكل العب

 فوق بعضها البعض.  HEX NUTSباستخدام يد واحدة فقط يقوم الالعب بتثبيت 
 

9.  
كرات   –حزام  –علبة محارم ورقية فاضية 

PINGPONG 

يتم تثبيت الحزام في علبة املحارم الورقية  كما بالصورة ،توضع مجموعة من الكور بداخلها ، 

 الالعب العلبة بحيث تكون العلبة في ظهرالالعب.يلبس 

 يحاول الالعب ان يسقط الكرات من العلبة عن طريق القفز و الحركة  

 

 

 فقط.يتم وضع الصحنين بالقرب من بعض و في احدهما يوجد الكرات، و يحاول الالعب نقل الكرات من  صحن آلخر عن طريق النفخ  PINGPONGكرات  5 –صحنين بالستيك   .10

 يتم ترتيب األكواب بشكل مثلث في نهاية الطاولة ، يقف الالعب في بداية الطاولة و يحاول أن يرمي الكور لتدخل في جميع األكواب. pingpongمجموعة من كرات  –أكواب بالستك  6  .11

 بناء أطول برج و األكثر ثباتا  في دقيقة كوب بالستيكي لجميع الالعبين  80  .12

 في العصا  hex nutباستخدام يد واحدة يحاول الالعب ادخال جميع  عصا خشبية   -   HEX NUTSمن  5  .13

14.  
 ملعقة لكل العب وسلة  

 سلة تحتوي على مجموعة كور لجميع الالعبين 
 الغرفة باستخدام املعلقة يحاول الالعب نقل الكرات من السلة املشتركة الى السلة الخاصة به و املوجودة في نهاية 

 يتم نفخ البالونة و استخدام الهواء املوجود فيها لتحريك الكرة من بداية الطاولة الى نهايتها.  لكل العب  pingpongكرة  –بالونة   .15

 ينقل الكرة من كأس آلخر عن طريق النفخوضع االكواب بالقرب من بعضها البعض ، و وضع الكرة في اول كأس ، يحاول الالعب أن  لكل العب    pingpongكرة  –اكواب بها ماء  3  .16

 

https://www.happinessishomemade.net/wp-content/uploads/2015/03/Minute-to-Win-It-Games-Nutstacker.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjh4-7k_NbpAhWkxIUKHTZgAWEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.it%2Fpin%2F696228423614728141%2F&psig=AOvVaw3LeYggjxkmTgbRKVi1zte2&ust=1590769623359338


 

 اسم الالعب / الفريق 

 رقم اللعبة و الدرجة التي حصل عليها الفريق 

 املجموع  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 

 أنت مدعو للمشاركة في  

 "اربح في دقيقة"  

 

  يوم 

   الساعة 

 



 يمكن طباعة الصور االتية لتزيين الوجبات او الكعك : 

       

       
 

 



 كتيب االجازة الصيفية
 

 الرسم ايهما أسهل لديه.  و أ بالكتابةيومياته في االجازة الصيفية، مما سيعزز من مفرداته اللغوية و سالسة السرد لديه. يمكنه التدورين  تدوينالهدف من هذا الكتيب تدريب الطفل على 

 حلى ذكريات االسبوع . ا أقم بطباعة الصفحات التالية بحسب عدد االيام التي تود من طفلك تدوينها، يمكن تخصيص كتيب لكل شهر ، أو صفحة لكل اسبوع يحيث يدون فيه

  





 

































 



 لعبة البحث عن الكنز 
 

انية و يبحث عنها، حتى يصل الى آخر رسالة  في انحاء املنزل، ماعدا الرسالة االولى ، من خالل قراءة الرسالة االولى التي تكون على هيئة لغز أن يستنتج الالعب مكان الرسالة الث  اخفاءهاهي مجموعة رسائل يتم 

    و التي تحتوي على هدية بسيطة لهم.

 لكم الحرية في اختيار عدد البطاقات لكل مرة 

  فحات التالية و اكتب فيها اين تريد أن يبحث االطفال. مالحظة : قمت بوضع أكثر من تصميم، اختر ما يناسبكقم بطباعة الص

 على الروابط التالية: مع طريقة االستخدام   يمكنكم ايضا كتابة الرسائل بطريقة مشفرة و استخدام لوحات التشفير التي تجدونها باللغة العربية

http://www.funteach.ebdda3.net/pigpenchiper/ 

http://www.funteach.ebdda3.net/wheelnumber/ 

http://www.funteach.ebdda3.net/lwheel/ 
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اقع متعددة   مالحظة : االنشطة التالية ليست من تصميمي ، قمت بتجربتها و تجميعها من مو

  



 roll-and-drawلعبة 
 

 التالية و تغليفها حراريا. قم بطباعة الصفحات 

 نحتاج الى:

 نرد . -

 قلم. -

 أوراق بيضاء. -

 :   طريقة اللعب

االنتهاء من كل شكل املوجود في الصف الثاني ، و هكذا حتى يتم يقوم كل العب برمي النرد، و بحسب الرقم الظاهر لديه يقوم برسم الشكل املوجود في البطاقة في الصف االول، و يعيد رمي النرد ليرسم ال

 الصفوف. 

 
 





 





 
  



 الصورة املخفيةلعبة 
 

 طريقة اللعب :  

 ون يتم تلوينه حتى يحصل في النهاية على رسمة معينة. تتكون الصفحة من مربعات مرقمة ، اضافة الى بطاقة قد تكون مدرجة في الورقة نفسها أو منفصلة، في هذه البطاقة يتم تحديد كل رقم بأي ل

 مالحظة: سيتم ادراج كتيبين لهذه اللعبة ، لكتيب األول يحتوى على بطاقات التلوين منفصلة و في آخر امللف توجد نتائج كل رسمة. 

 

  



  



 









 



 



 







 





 

















 



 I spyلعبة 
 

 الصور املطلوب منه البحث عنها. تساعد هذه اللعبة الطفل على التركيز ، قم بطباعة االوراق التالية ، على الالعب ان يبحث عن 

 













 













 
 



 اكمال الصورة بالطين لعبة 

 
 

 مثال :   على الطفل اكمال الصورة باستخدام الطين أو حتى أقالم السبورة. قم بطباعة الصفحات التالية و تغليفها حراريا.

 

  



























 



 بطاقات الليغو 
 

 البطاقات تحتوي على تحديات يقوم بها الطفل باستخدام معكعبات الليغو، ممكن اللعب بها بشكل فردي او عائلي.عبارة عن مجموعة من 

 

 

  









 



 كتابة و رسم قصة مصورة 
 

 صفحات السيناريوم و ليختر الطفل ما يناسبه و يبدأ الرسم و التأليفهذا النشاط مخصص لألطفال ممن يحب الرسم و تأليف القصص، قم بطباعة  

 

  









 


