ـ أمسي
ة عي د ال ف ط ر ـ

* لرفع هرمون السعادة ال تحتاج إال الستهالك القليل من السكريات من وقت 
لالخر وليس بشكل يومي.


ـ أمسي
ة عي د الف ط ر ـ


الىى تقضونها مع
العيد
لياىل
تكون
بأن
نهتم
ننا
ال


عائالتكم وأحبابكم غرى تقليدية وال تعرف طريق الملل
ابدا قمنا بإعداد ملف كرنفال العيد حىى يساعدكم أن
ً
تقضوا ليلة مليئة بالضحك و الفرح و الحب و غنية
بذكريات رسمدية ال تنىس  .و ارسل لنا رأيك و مالحظاتك
°
عىل االيميل اال ىىhello@rpsstudio.com :

 -لعبــة -

البحـــــث
عن العيدية
 -الهدف من اللعبة:

·
الفريقںى للوصول اىل صندوق العيدية.
اجتماع أفراد العائلة وتفاعلهم حيث يتنافس

 -محتويات اللعبة :

الكلمات المتقاطعة للفريق البنفسجي وللفريق 
اال ·
خرص  ٦ -بطاقات للفريق البنفسجي
  ٦بطاقات للقريق اال ·
خرص.

 -مدة اللعب :

ساعة من المرح و الضحك و التحديات.

التجهرى للعبة:


بالتاىل:
تحتاج اللعبة إىل قائد ليقوم بتنظيم اللعبة وتقسيم الفريق  .عىل القائد القيام 
·
بتجهرى هدية أو عيدية للفريق الفائز ،ضعها · ىڡ صندوق أو ظرف وخبئها · ىڡ
 -١قم
المكان الرسي )انظر إىل حل الكلمات المتقاطعة(.
 -٢قم بطباعة الورقة وقص البطاقات البنفسجية و ·
الخرصاء .ضعها · ىڡ ظروف
ويفضل أن تكون الظروف بلون الفريق البنفسجي و 
اال ·
خرص .
االماكن المقرىحة و الموضحة 
خىى البطاقات ·ىڡ 
 Ë -٣
باالسفل.

-٤قم بطباعة الكلمات المتقاطعة وتوزيعها عىل كال الفريق .
 -٥قم Ïبرسح طريقة اللعب للفريق .

 -طريقة اللعب:

الفريق الفائز هو الفريق الذي يقوم بحل الكلمات المتقاطعة أوال ً و الذي سيعرف
المكان الرسي لصندوق العيدية.
لحل الكلمات المتقاطعة ،عىل الفريق البنفسجي أن يبحث عن البطاقات )االظرف(

البنفسجية وعىل الفريق 
البطاقات)االظرف( ·
اال ·
الخرصاء.
خرص ان يبحث عن
 كل بطاقة تحتويشعىى قديم
عىل دليل وكلمة رس :الدليل عبارة عن َم َثل  Ë
سوف تساعد الفريق · ىڡ البحث عن مكان البطاقة التالية .كلمة الرس ستساعد
الفريق · ىڡ حل الكلمات المتقاطعة لمعرفة المكان الرسي لصندوق العيدية.
 أول دليل سيتم تسليمه من قبل القائد لكل فريق عىل حدا .عىل كل فريق أنيستخدم المثل ·ىڡ البطاقة ليساعده ·
التاىل  .مثال :اذا كان
الدليل
عن
البحث
ىڡ



·
الدليل ”تصوم تصوم وتفطر عىل بصلة“ إذًا عىل الفريق أن يبحث ىڡ سلة البصل
مثال ً أو ·
التاىل.
الدليل
يجد
حىى
المثل
عليه
يدل
قد
مكان
أي
ىڡ


 إذا وجد الفريق الدليل التاىل سيجد ·ىڡ البطاقة كلمة الرس الىى سيستخدمها ىڡ·



حل الكلمات المتقاطعة.
 وهكذا يقوم الفريق بالبحث عن االدلة الست ليحصل عىل كلمات الرس الستة
لتسهل عليه معرفة المكان الرسي لصندوق العيدية -كلمة الرس هي كلمة ايحائية
للمكان الرسي لصندوق العيدية.

الىل مايعرف
* 
الصقر يشويه

فرن
ماهقيت Ëالرىاقع
·
يفتنىى

التكبرى


شماعة العبايات
 -مجلس الحريم

*الجيعان يحلم
يسوق العيش

ّ اىل يده · ىڡ المويه
غرى ّ إىل يده · ىڡ النار
التكبرى


* ال يوجد كلمة رس ·ىڡ الدليل 
االول النه يقدم جاه ًزا من القائد.


كلمة رس

دليــل

االماكن 
المقرىح
تخبئتها

كلمة رس

دليــل

االماكن 
المقرىح
تخبئتها

سلة · Ë
الخرى

البطاقة ٢
برادة الماء

البطاقة ١

 البطاقات )االظرف(:

عيديات

كلن يرى الناس
·
بعںىطبعه

مرايا -علبة نظارة

عيديات

الحق زي القدر يدور
عىل غطاه و يلقاه

قدر -غطا صينية
 -غطا علبة

البطاقة ٣

حط المصايب
ترىس
كرىس و 

فرح

كرىس


و من الشباك
حاىل
لرميلك 
فرح

شباك  -بلكونة

البطاقة ٤

الحلويات

مو كل من صف
الصو · اىى حلو · اىى
شوال

صحن حالوة
 صحن تمر -صينية حال

شوال

من شاف حاله
انشغلباله

المرايا

هذا الجزء 
االبيض هو الجزء ارشادي لقائد
اللعبة و عليه أن اليضمه مع الكروت.

تنويـه:

عائلة

بعد ما اكل واتكا
قال رحته مستكة

نسم علينا الهوا

مبخرة

عائلة

شباك -مكيف
 -مروحة

فضيات
·
فىص
 صحن اذا كان الكال م من
فضة فالسكوت
منذهب
الحلويات

الف  ·
عںى تدمع
و ·
عںى امي تدمع

علبة مناديل
 -نافورة

البطاقة ٥

البطاقة ٦

البطاقة ٧

 الكلمات المتقاطعة )الفريق اال ·
خرص(:

المخىى به صندوق العيدية .عىل الفريق 
اال ·
 Ë
خرص أن
قم بحل اللغز لمعرفة المكان

الىى سيحصل عليها · ىڡ المظاريف أثناء عملية البحث.
الرس
بكلمات
المربعات
يمال


·
بعد إنهاء ملء المربعات ستتضح كلمة الرس المحددة باللون االخرص وبشكل
عامودي · ىڡ اللغز.
المكان الرسي
لصندوق الكرى

١
٢
٣
٤
٥
٦

 -الكلمات المتقاطعة )الفريق البنفسجي(:

 Ë
المخىى به صندوق العيدية .عىل الفريق البنفسجي أن
قم بحل اللغز لمعرفة المكان

الىى سيحصل عليها · ىڡ المظاريف اثناء عملية البحث.
يمىل المربعات بكلمات الرس 
بعد إنهاء ملء المربعات ستتضح كلمة الرس المحددة باللون البنفسجي وبشكل
عامودي · ىڡ اللغز.
المكان الرسي
لصندوق الكرى

١
٢
٣
٤
٥
٦

 -امثلة اخرى مقرىحة:

 البيت معمور وست البيت بتدور )صاحبة البيت( . اقلب الجرة عىل تمها تطلع البنت المها )جرة( .عىل وال عدمه )عطور -ترسيحة( .
 ريحة ابو  تصوم وتصوم وتفطر عىل بصلة )سلة البصل(. الكلمة الحلوة تفتح الباب ا لمقفول )باب البيت  -باب مقفول(. كانت · ىڡ جرة وطلعت Ëلرىه )جرة(. -الحلوة دي قامت تعجن · ىڡ الفجرية )المطبخ(.

 -حل الكلمات المتقاطعة :


·
تعىى التلفاز.
كلمة الرس هي “الر اىى“ وهي 
الفائز من يبحث عن صندوق · ·
الكرى عند التلفاز.

 لعبــة -اال لغـــاز
و االحكام
 -الهدف من اللعبة:

يتسىى للفريق 

·
االرسع أن يحكم عىل
تنافس
الالعبںى عىل رسعة حل االلغاز حىى · ّ
االخر 
أفراد الفريق °
باالحكام الموجودة عىل اللوحة.

التجهرى للعبة:


 يتم طباعة لوحات االلغاز .
·
الفريقںى وإعطاء كل ورقة حل ألغاز الفريق.
 يتم طباعة ورقة أجوبة حلول ألغاز·
 يتم Ïرسح  ·للفريقںى بوضوح.
قوانںى وخطوات اللعبة
 يتم تقسيم العائلة إىل  ·فريقںى حسب تقدير أفراد الجلسة لمنطق العدل
لديهم .فمن المؤكد أن أعمار العائلة تتفاوت.

 -طريقة اللعب:

فريقںى يضع قائد اللعبة بينهما لوحة اللغز 
 بعد أن تقسم العائلة إىل  ·االول ،ينتظر
·
معا.
الفريقںى حىى يبدآن حل أول لغز ً
 أول فريق ينتهي من حل اللغز االول ويتم التأكد من صحة إجابته من الفريق
االخر يكون أحق بأن يختار عضوا من الفريق الخارس ويحكم عليه بأحد 
°
االحكام
ً
الموجودة عىل اللوحة.
·
الفريقںى لوحة لغز ثانية.
الحكم عىل الفريق الخارس يتم اعطاء
 بعد أن يُنفذ ُ وهكذا يستمر اللعب حىى تنتهي ·
الفريقںى.
االلغاز بفوز أحد
 ملحوظة :من الممكن تكرار وضع الحكم الواحد Ïأكرى من مرة ،لكن ليس من
الممكن تكرار نفس الشخص للحكم عليه.

 االلغاز المطروحة للفريق 
االول:
السؤال
·
الىسء الذي يجري Ëعرى المدن
 -١ما 
والحقول دون أن يتحرك؟
 -٢أبو ابن عمك ماذا يقرب البن
أبو أخوك؟
 -٣كم مرة ينطبق عقربا الساعة عىل
بعضهما · ىڡ اليوم الواحد؟
 - ٤ما هو أرق Ïىسء يمكن  ·
للعںى

المجردة رؤيته؟
 - ٥لدى أحد 
االطفال سبعة سمكات
ولما غرقت خمسة منهن حزن ،فكم
بقي منهم؟

الجواب
 -١الطريق
 -٢عمه
 ٢٢ -٣مرة
- ٤فقاعة الصابون
 -٥السمك ال يغرق.


·
التاىى.
*قم بقص هذا الجدول وإعطاء جدول الفريق االول للفريق 

 االلغاز المطروحة للفريق ·
الثاىى:

السؤال
·
تتغرى حرارته
الىسء الذي ال 
 -١ما 
سواء كان · ىڡ الثالجة أو عىل النار؟
 -٢حوض حمام االستحمام  
ملىى
بالماء وأمامك :ملعقة وكوب وسطل،
أيهم قد يكون أفضل لترصيف
الماء؟
 -٣لو أن لدينا خمسة شقيقات · ىڡ
··
مرىل)فاطمة تقرأ كتاب ،سارة تطبخ،
نورة تلعب شطرنج ،آالء تغسل(
فماذا تفعل 
االخت الخامسة؟
دائما؟
الىى تلفظ خطأ ً
 -٤ما هي الكلمة 
 -٥ماهو  
الشىى الذي غليته جمد؟

الجواب
 -١الفلفل

 -٢أن نسحب السدادة

 -٣تلعب شطرنج الن الشطرنج
يحتاج شخصان للعب

 -٤خطأ
 -٥البيض

الثاىى للفريق 
·
االول.
*قم بقص هذا الجدول وإعطاء جدول الفريق 

 اال حكـام المطروحـة · ىڡ اللوحة:
·
)هذه االحكام من الممكن أن تكون مشرىكة  ·
الفريقںى(
بںى

· -١رسب كوب شاي بارد )تلميح :اخرى الشخص الذي ال يحب طعم ورائحة
الشاي ،أو الشخص الذي ال Ïيرسب شايه بار ًدا(.
المفضل.
 -٢غناء مقطع لفنان صاحب الحكم
ّ
 -٣أداء  10تمارين رياضية رسيعة )تلميح :سكوات ،النجز ،بوش آب ،بالنك(.
Ï
ىسء حىى نهاية اللعبة.
 -٤عدم تناول أي 
 -٥استعارة أحد أفراد الفريق °
االخر.
 -٦قم بإستعراض رقصة شعبية يختارها صاحب الحكم.
 -٧يُمكن أن تُبدع الفرق · ىڡ إختيار أحكامها الخاصة بها.

 االجابة هي:·
الىسء الذي يجري Ëعرى المدن والحقول دون أن يتحرك؟
ما 

 لغز الفريق االول:


االول -
اللغز
لوحة
-

·
الثاىى:
 -لغز الفريق 

·
تتغرى حرارته سواء كان · ىڡ الثالجة أو عىل النار؟
الىسء الذي ال 
ما 

 -االجابة هي:

 االجابة هي:أبو ابن عمك ماذا يقرب البن أبو أخوك؟

 لغز الفريق االول:

·
الثاىى -
 -لوحة اللغز 

·
الثاىى:
 -لغز الفريق 

حوض حمام االستحمام  
ملىى بالماء وأمامك :ملعقة وكوب وسطل،
أيهم قد يكون أفضل لترصيف الماء؟

 -االجابة هي:

 االجابة هي:كم مرة ينطبق عقربا الساعة عىل بعضهما · ىڡ اليوم الواحد؟

 لغز الفريق االول:

 -لوحة اللغز الثالث -

·
الثاىى:
 -لغز الفريق 

لو أن لدينا خمسة شقيقات ·ىڡ · ·
مرىل)فاطمة تقرأ كتاب ،سارة تطبخ،


نورة تلعب شطرنج ،آالء تغسل( فماذا تفعل االخت الخامسة؟

 -االجابة هي:

 االجابة هي: لغز الفريق االول:

ما هو أرق Ïىسء يمكن  ·
للعںى المجردة رؤيته؟


 -لوحة اللغز الرابع -

دائما؟
الىى تلفظ خطأ ً
ما هي الكلمة 

·
الثاىى:
 -لغز الفريق 

 -االجابة هي:

 االجابة هي: لغز الفريق االول:

لدى أحد 
االطفال سبعة سمكات ولما غرقت خمسة منهن حزن ،فكم
بقي منهم؟

 -االجابة هي:

 -لوحة اللغز الخامس -

ماهو  
الشىى الذي غليته جمد؟

·
الثاىى:
 -لغز الفريق 

 -الهدف من اللعبة:

 لعبــة -قائمــــة

االحــرف

هو تكوين جمل غريبة برسعة والضحك عىل وقعها ال ّول مرة عىل أذن السامع
يتم تكوين جملة ،كل كلمة فيها تبدأ بهذه 
االحرف العشوائية.

التجهرى للعبة:


 يتم اختيار رئيس للعبة يقوم بطباعة أوراق اللعب وتمرير االدوار بسالسة
·
·
المتنافسںى.
بںى
 هذه اللعبة من الممكن أن تكون فردية وتلعب بالدور ،أو أن يتم لعبهابتقسيم المجموعات عىل قسمي لعب.

 -طريقة اللعب:

 تبدأ اللعبة باختيار فرد من المجموعة وتحديد أحرف عربية أو  ·إنجلرىية له )حسب
المعرفة(.
 يقوم الالعب بتأليف جملة مفيدة وليس كلمات متفرقة · ىڡ زمن ) 10ثوان( يقومبحسابها رئيس اللعبة.
 لو نجح الالعب بتأليف جملة مفيدة · ىڡ الوقت المناسب يستطيع اختيار أي العببعده حسب رغبته.
·
يسجل
 تنتهي اللعبة بفوز أحدالمتنافسںى Ë
والىى ّ
بأكرى عدد من االجابات المنطقية 
نقاطها رئيس اللعبة) .تلميح :من الممكن جعل الجمل Ï
أكرى منطقية بإضافة ضمائر
متصلة عىل الكلمات(.

 االحرف المطروحة:

رسه شامخ
أمثلة :ح ا ح = حلوة الحياة حولنا  ،ق س ش= قمركم ّ
حاحبشلهام RBMقسشليقتيخ LYSكرطغدت PCTوتعناثMIS -

 AXEGDF -

 لعبــة -تلويــن

االشكال
 من الممكن مشاركة التلوين مع أطفالكم السعادهم وقت اجتماع العائلة· ىڡ العيد .

