ـ أمس
ية عيد االض حى ـ


الىى تقضونها مع
الننا نهتم بأن تكون 
لياىل العيد 
عائالتكم وأحبابكم غرى تقليدية وال تعرف طريق الملل
ابدا قمنا بإعداد ملف كرنفال العيد 
حىى يساعدكم ان
تقضو ليلة مليئة بالضحك و الفرح و الحب و غنية
بذكريات رسمدية ال تنىس  .و ارسل لنا رأيك و مالحظتك
¡
عىل ¢االيميل اال  ىىhello@rpsstudio.com :

 -تحدي النكهات -

يقوم منظم اللعبة بإحضار عدة أنواع من بسكوت االوريو بنكهات مختلفة
ومتعددة وإذا لم ®
يتسىى لكم ¬رساء نكهات مختلفة من بسكوت االوريو يُمكنكم
اختيار أي  5أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة )كالبسكوت والشيبس أو
الشوكالتة(
®
و ينقسم إىل  ®
لتخمںى
فريقںى كل مرة يخرج فرد من الفريق و يقوم بإغماض عينه
®
درجتںى و إن اخطأ تخصم
نوع النكهة إن أصاب نفس النكهة االصليه تحسب له
له درجة.

تخمںى النكهة
البسكويت االول

الثاىى
البسكويت 
البسكويت الثالث
البسكويت الرابع
البسكويت الخامس
البسكويت السادس

النكهة 
االصلية

التقييم

 تحدي المكياج -
الالعبںى من الفريق االول بإغماض عينه ثم يتم إختيار العب
يقوم أحد
®
الثاىى لرىسم عىل وجه االول دون أن يراه  ،تحسب درجة
آخر من الفريق 
®
الثاىى ® ىڡ الدور الذي بعده.
للفريق الذي تكون آخطاؤه أقل من 

 لعبة الذاكرة - العائلية -®

تعىى لهم  ،وتطبع كل صورة
يتم طباعة صور
لالعبںى او الشياء ترمز أو 
®
نسختںى عىل شكل بطاقات ¬برسط أن يكون جميع البطاقات مجموعها عدد
زوجي  ،ثم توضع وتقلب كل البطاقات عىل الطاولة ويتم خلطها ثم يبدأ
الالعبںى بقلب صور  ®
®
كل العب بفتح صور  ®
تںى كل
تںى ® ىڡ المرة الواحدة و يستمر
محاولںى تذكر مكان كل الصور  ،وعند مطابقة كل صور  ®
®
تںى مع بعض يتم
مرة
فتحها و إذا لم تتطابق تغلق مرة اخرى لينتقل الدور لالعب الذي يليه.

خمن بثالث -ّ
 كلمات -
®
فريقںى  ،ثم يخرج أحدهم ليأخذ صورة دون أن
الالعبںى إىل
ينقسم
يراها فريقه ويحاول أن يصفها لهم بإعطاءهم ثالث تلميحات ال
®
®
للتخمںى .إن استطاع
الكلمتںى و للفريق  3محاوالت فقط
تتعدى
الفريق  ®
تخمںى الصورة من أول مرة يحصل عىل ثالث نقاط  ،وإن
®
®
®
نقطتںى  ،أما إن استطاع
ثاىى مرة يحصل عىل
استطاع
التخمںى من 
®
التخمںى من المرة الثالثة يحصل عىل نقطة واحدة فقط.
مثال :
التلميح االول  /منعش
®
الثاىى  /لونه أصفر
التلميح 
التلميح الثالث  /طعمه الذع

 مجموعة من الصور يمكنك طباعتها واستخدامها  ىڡ لعبةخمن بثالث كلمات.

 -المحادثة الرسية -


الالعبںى دون علمهم ® ىڡ ورق الصق وتوضع كل ورقة
تكتب جمل بعدد
تحت طبق كل العب وقت العشاء  ،وبعد أن يقرأها برسيه يحاول بقدر
المستطاع إستخدامها و إدخالها أثناء النقاش أو الحوار ® ىڡ العشاء بطريقة
غرى ¬
مبارسة وبعد أن يستخدمها يطبق الورقة و يضعها ® ىڡ وسط الطاولة
الالعبںى أنه استخدم جملته و يجب عليهم  ®
®
تخمںى الجملة
فيتضح لبقية

الىى كانت مكتوبة من خالل حديثه.


نسيت أعطى ماما ملعقة الحنا


نفىس أعرص ليمون
كلمت
صحبىى وقلتلها 




/عمىى محل  ®
تزيںى
خالىى 
رحت مع بنت 
العجالت

أحب امشط شعري بمنديل

ليش دايما أنا الوحيدة أوقف وأصفق

الزم أتعلم أفصفص تمر

نفىس أقرأ كتاب عن خاتم الخطوبة


أكلت ساندوتش جبنة بالخربز

بتكرى
ليش الكور الطايرة â


 -لعبة االشياء -


الالعبںى من قبل الحكم و يجب عىل كل العب أن يكتب
يتم طرح سؤال عىل كل
االجابات للحكم و يبدأ الحكم بقراءة كل
إجابته برسية و من ثم تسلم أوراق ¢


الالعبںى  ®
®
®
االجابة.
باىڡ
باىڡ
تخمںى من هو صاحب ¢
الالعبںى ليحاول 
إجابة عىل 
أشياء تشعر أنها ليست عادلة
تتمىى لو أنها استمرت 
أشياء ®
لفرىة أطول
أبدا
أشياء ال تفضل أن تفشل فيها ً
أشياء ®
تتمىى لو أنك تستعيدها والتخرسها مجد ًدا
أشياء ®
تتمىى لو أنك التتذكرها عن السنة الماضية
أشياء ال يعرفها أحد عنك
أشياء تري أنها غريبة من وجهة نظرك
تسرى بشكل أرسع
أشياء تشعر أن التكنولوجيا تجعلها 
¬ىس ®
فيلما
تتمىى لو تكتب أو تنتج عنه ً
أشياء تجعل ®رصبات قلبك تزداد بشكل أرسع
أشياء ال يمكن الحد ® ىڡ العالم أن يفعلها أفضل من والدتك
أشياء ®
تتمىى لو أنك تحصل عليها بأرسع ما يمكن
أشياء ®
تتمىى لو أنك تفعلها قبل أن تموت
أشياء ترى من وجهة نظرك أن ¬
البرس ال يحتاجونها مؤخراً
أشياء ®
تتمىى لو أنه من المسموح لك أن تفعلها طول حياتك

ª
 -أفالم مقرىحة -



الىى يُمكنكم مشاهدتها بعد اللعب ® ىڡ أمسية اللعب.
هذه مجموعة من االفالم 
قمنا باختيارها بعناية 
حىى تُناسب العائلة وتناسب جمعات االصدقاء فهي
®
غالبا جميع االذواق
رىص ً
خيارات آمنة تُ 

The Call

The blind side

Gifted

Moana

Lion

Room

The secret
life of pets

 العاب ينصح -±
 برسائها -يمكنكم إضافة بعضاً من الحماس و الضحك عىل الليلة عن طريق
االستمتاع بها.
¬رساء أحد هذه االلعاب و ¢
بدون كالم االمثال الشعبية
بدون كالم طرب وفن الرسم
عقىل
طار من 
حكاوي
من انتاج رسكتنا )حجرة ورقة مقص(

قول بس ال تقول
انسان حيوان خزعبالن


من إنتاج 
)الثالىى المرح(
الرسكة الصديقة


 -تجدوها  ىڡ :

فروع مكتبة جرير

فرىجن
تويز آر أص
ساكو

هااا وسعنا صدوركم أو ال

نحن منظمة اجتماعية أٌسست من أجل تعميق التواصل فيما بيننا عن
طريق اللعب ،نحن نؤمن بأن اللعب قادر عىل خلق جو من التواصل
Â
االجتماعي ،وقادر عىل  
تحفرى الفرد
االمن
الخاىل من مخاوف الحكم À

والتعبرى عن الذات لذلك نقوم بصناعة ألعاب تقدم
االبداع
عىل À

تجربة ثرية ُمحفزة عىل التواصل.

¬
االنطالق.
الىى حفزتنا عىل ¢
كرنفال العيد كان أول ألعابنا وكانت الرسارة 
®
®
ومهتمںى
جدا بإعادة روح الفرح الخالص النقي العيادنا
فنحن
مهتمںى ً
®
¬
االقتصادية
أكرى بجعل هذا الفرح ىڡ متناول الجميع من كافة الطبقات ¢
واالجتماعية .لذلك قررنا هذا العيد مشاركتكم هذه االلعاب بالمجان.
¢
نأمل أن تمال عيدكم بالضحكات والذكريات المجنونة والجميلة .سنفرح
تكرموا علينا وشاركونا
ً
جدا إذا وصلتنا تجاربكم مع ألعاب كرنفال العيدّ .
التاىل أو âعرى قنوات التواصل
تجاربكم ونقدكم البناء âعرى االيميل 
االجتماعي التالية:

