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سته�ك القليل من السكريات من وقت ل��خر وليس بشكل يومي.  * لرفع هرمون السعادة � تحتاج إ� ��



مع  تقضونها   �
�ال� العيد   �ليا تكون  بأن  نهتم  ��ننا 

عائ�تكم  وأحبابكم غ�� تقليدية و� تعرف طريق الملل 
أن  يساعدكم   �العيد ح� كرنفال  ملف  بإعداد  قمنا  ابًدا 
غنية  و  الحب  و  الفرح  و  بالضحك  مليئة  ليلة  تقضوا 
بذكريات »مدية � تنª . و ارسل لنا رأيك و م�حظاتك 

: �
�̄ يميل ا�° ع± ا��

ـ أمسية عيد الفطر ـ

hello@rpsstudio.com



البحـث عن 
الشخص المناسب 

أمامك مجموعة من الصفات حاول أن تبحث عن الشخص المناسب 

من  أك�· عدد  واجمع  الغرفة   �
º» الموجودين  من  أو وصف  لكل صفة 

ا��سماء المتنوعة و الغ�� متشابهة

- لعبــة -

شخص يحب الغناء بصوت 
عا�Á بالرغم من علمه بأن 

صوته يشبه النشاز
ا سم:

شخص أصبح خال/ خالة أو 
عم/ عمة مؤخًرا

ا سم:

فتاة أخذت رخصة 
قيادة

ا سم:

� نفس 
º» شخص ولد

شهر مي�دك

ا سم:

شخص يتكلم بÆعة
رهيبة

ا سم:

شخص تخّرج هذه
السنة

ا سم:

شخص يعشق أكل

�
ÊËالسو

ا سم:

  �Áود عا شخص يتمتع ب�·
ورهيب

ا سم:

شخص فنان يحب الرسم 
و التلوين و مبدع 

جدا فيهما
ا سم:

شخص حصل ع± قصة 
شعر جديدة مؤخًرا

ا سم:

شخص يحب الورد 
جًدا

ا سم:

شخص لديه هوس 
النظافة

ا سم:

*قم بقص الخطوط المتقّطعة وحاول أن تُكمل كرتك أ»ع من الجميع.



ة � فرق قد يصل عددهم  �ك�� من ع��
º» تتطلب هذه اللعبة اللعب

أشخاص يقسمون إÁ فرق، ع± كل فريق اختيار شخص من فريقهم  

� تحتوي ع± العديد من الكلمات 
�ليسحب من مجموعة  البطاقات ال�

بالصمت  امه  º �ال� لفريقه مع  الكلمة  بمحاولة رسم هذه  يقوم  أدناه، 

º الكلمة  �Öالمطلق و دون  أن ينطق بكلمة ليقوم الفريق بتخم

عيديةح�وة العيدسبحةفانوس

طقطيقةمهفةمراياطراطيع

ºورد �Öلحافدّلةرواش

تمرقارورةكبسةهيل

خيل جريش تميس سبيكة ذهب

كلمــة 
بـ رسمة  

- لعبــة -

. �
�̄ *قم بقص الخطوط المتقّطعة واقلب الكروت ليتم ا��ختيار بشكل عشوا



أسئلة
و أجوبة

- لعبــة -

يوجد ث�ثة تصنيفات مختلفة من ا��سئلة:

- أسئلة شخصية | أسئلة شخصّية عميقة و تحاول أن تخرج أفضل 

وأعمق مافيك  

- أسئلة هل تفّضل؟ | يتم طرح عليك اختيارين و يجب عليك اختيار 

أحدهما 

� الحياة تبدأ بسؤال ليش؟ و يجب عليك 
º» أسئلة ليش؟ | أسئلة عامة -

 �ا��جابة ع± السؤال مع عدم استخدام كلمة (� أدري ، � أعرف) ح�

لو كنت فعً� � تعرف 

º و يجب ا�تفاق ع± عقاب قبل البدء  �Öتلعب اللعبة بالدور من اليم

السؤال  ا��جابة ع±  و  التصنيفات  من  فئة  اختيار  كل شخص  فع± 

 �
º» الشخص  رغبة  عدم  حال   �

º»و الطلب  تنفيذ  أو  بطريقة صحيحة 

ا��جابة أو تنفيذ الطلب يجب عليه تنفيذ العقاب المتفق عليه



أسئلة شخصية

اذكر ٥ أسماء هم 
 �

º» ا��قرب و ا��عز
دائرتك لقلبك 

 �
º» اذكر شيئا غالًبا يزعجك

ع�قاتك دائًما ولكن لم تذكره 

� نظرك 
º» نه صغ�� جًدا��

ما هو اسوأ 
مكان زرته ؟ 

صف واحدة من 
أك�Ê متع الحياة لك ؟  

هل هناك أي طريقة 
إيجابية للتعب�� عن 

الغضب ؟ 

هل هناك أمور تندم 
ع± عدم القيام بها 
بسبب الخوف ؟  

إذا كان بإمكانك استبدال 

وظيفتك مع احد من 

الموجودين اي وظيفة 

ستكون ؟   

إذا قابلت نفسك و أنت 

� عمر ١٥ سنة ماذا 
º»

ستقول له ؟ 

إذا كانت هناك فرصة 

 �
º» ء �

ÊË سحرية لتغ��

شخصيتك ماذا تختار ؟

� تغ�� 
�ماهي الوجبة ال�

من مزاجك طوال اليوم 

ل��فضل؟   

بأي شكل أنت شخص 

من الصعب العمل 

معه أو له ؟  

ما هو ألطف عمل 
قدمه لك شخص ما 

مؤخًرا ؟   

هل لديك طريقة 

تساعدك ع± ا��حتفاظ 

بهدوئك ؟ ماهي ؟   

� تود 
�ما هو اليوم ال�

 �
º» تجربته من جديد من

حياتك ؟

هل هناك أمور تندم 

ع± عدم القيام بها 

بسبب الخوف ؟  

هل ندمت يوًما ع± 

انقطاع تواصلك مع 

شخٍص ما ؟  

بماذا تود أن تكون 
مختلف عن والديك 
� تربية أبناءك ؟  

º»

هل توافق ع± تخفيض 

راتبك بنسبة ١٥٪ مقابل 

 �
º» ث�ث أيام إجازة

ا��سبوع ؟

ماهي لعبة 
طفولتك المفضلة ؟ 

تحدث بصوت طفل 
 º �Öخ�ل الدورت

القادمة   

أخ�· شخص من 
عائلتك موقف � 
تنساه معه   

تحدث بلهجة 
مختلفة تماًما عن 

لهجتك لبقية اللعبة    

أخ�· الجميع قصة 
محرجة عن نفسك   

ما هي أك�Ê عادة عائلية 

تقدره و تحبها ؟ 

و ماهي أك�Ê عادة 

عائلية تزعجك ؟ 

. �
�̄ *قم بقص الخطوط المتقّطعة وأطبق الكروت ليتم ا�ختيار بشكل عشوا



أسئلة هل تفّضل
هل تفضل أن تخÆ أم أن � تلعب من ا��ساس ؟ 

هل تفضل أن تنª ذاتك و من تكون أم تنª ا�خرين من حولك ؟ 

هل تفضل أن تكون ا��ك�Ê شهرة أو ا��ك�Ê ذكاء ؟ 

� العالم أو الكراهية ؟ 
º» إنهاء الجوع �

º» هل تفضل أن يكون لك دور

هل تفضل أن تخÆ نصف شعرك أم نصف قدرتك مع السمع ؟ 

هل تفضل الحصول ع± مال اك�Ê أم وقت اك�Ê ؟ 

ان ؟   هل تفضل القدرة ع± ا�ختفاء أو القدرة ع± الط��

º القدرة ع± سماع أفكار الناس أو القدرة ع± العودة فالزمن للخلف ؟ �Öهل تفضل ب

� المستقبل ؟ 
º» أو أن تعيشها �

ºæالما �
º» هل تفضل أن تعيش ٥ دقائق

º ؟  �Öهل تفضل أن تكون وحيًدا لبقية حياتك أو أن تكون دائما محاًطا بأشخاص مزعج

هل تفضل أن يكون لديك جسم جذاب أو جسم يملك قدرة عالية ع±� التحمل ؟ 

ان ليوم واحد ؟ � تماًما ليوم واحد أو تكون قادًرا ع± الط��
�̄ هل تفضل أن تكون غ�� مر

� التقطتها ؟
�هل تفضل أن تخÆ كل أموالك وا��شياء الثمينة أو كل الصور و الذكريات ال�

هل تفضل تحقيق ٣ أمنيات � تتعلق بأشخاص أو اختيار ٣ أشخاص للعيش معهم طوال حياتك ؟

. �
�̄ *قم بقص الخطوط المتقّطعة وأطبق الكروت ليتم ا�ختيار بشكل عشوا



أسئلة ليش

º بالليل ؟  �Öليش الجوع و الشوق مرتبط

ليش أبو طبيع ما يجوز عن طبعه ؟ 

ليش إل±� ما يعرفك ما يثمنك ؟ 

� رمضان ؟ 
º» ليش ناكل سمبوسة كث��

ليش لمن ننعس نفرك عيننا ؟ 

ليش لمن نعطس نغمض عيننا ؟ 

ليش لمن نجرب قلم جديد نكتب اسمنا ؟ 

ة طويلة ؟ �ليش الردود و الحوارات القوية تجي بعد ما يخلص النقاش بف�

� صفر يطلع الناتج صفر ؟ 
º» ب ºíليش أي رقم ين

� ؟ 
ÊË �

ºليش البنت لمن تزعل تقول عادي مافي�

º ما نصادف أحدو لمن نخرج حالتنا حالة نصادف كل الناس ؟  �Öليش لمن نخرج كاشخ

º قال ها سمع ؟ �Öليش م

� غيبوبة نوم بعد الظهر ؟
º» ليش أول يوم عيد ندخل

يح ؟ �ليش الباب إل±� يجيك منو ريح سده و اس�

. �
�̄ *قم بقص الخطوط المتقّطعة وأطبق الكروت ليتم ا�ختيار بشكل عشوا



متنان  ا �
- لعبــة -

هذه اللعبة مناسبة ��ن تختم بها جلستك أو جمعتك بطريقة لطيفة 

 كل ما تحتاجه هو حلوى ملونة مثل M&M'S أو أي نوع يناسبكم 

يتم تمرير الحلوى و يجب ع± كل فرد إغماض عينه و سحب لون و 

ع± حسب اللون يع�· عن امتنانه حسب اللون المناسب:

� حياتك و ماذا يضيف لك 
º» ع�· عن امتنانك لشخص : ��تقا ال��

متنان و أنت موجود فيه  ا��خ�� : اذكر مكان تشعر با��

ا��صفر : اذكر نوع من ا��كل تشعر بالسعادة و ا�متنان للحياة و انت 

تأكله 

º له  �Öا��زرق : اذكر شيًئا يبدأ بأول حرف من اسمك مم
« ��ء الممتّنة له: الس�م الداخ �

�«مثال: اسمك سارة،ال

ّ شيًئا بداخلك ل��فضل ا��حمر : اذكر شيًئا حدث لك مؤخًرا غ��



ـ أمسية عيد الفطر ـ


