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solutions seeking desperately 



اللعبة األوىل
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:الالعبون
مجموعات 

02

:خطوات اللعب
(  لواناأل) مثل السبورةعىلالمفتاحيةالكلمةالمعلماوالوالدينأحديكتب

د  د ويعطي إجابات بعدد الرقم الظاهر عىل النر ويرمي الفريق األول النر
د يذكر الطالب 3إذا ظهر الرقم ) مثال عندها سيحصلون عىل ( ألوان 3عىل النر

د فإذا ظهر الرقم .. نقاط 3 ي النر
ر
ألوان فقط 5وكانت إجاباتهم 6يرمي الفريق الثان
 نقطة20يجمعالذيالفريق..نقاط 5فعندها سيحصلون عىل 

ا
يكونأول

اللعبة ما يحدده قائدبحسبأوالفائز

03

01

:المواد المستخدمة
قائمة كلمات مفتاحية , نرد

لمواضيع متنوعه 



(ب)الحللعبة
ي حلول مختلفة لم

 
شكلة تعتمد عىل الخط والتفكير ف
واحدة

نيةاللعبة الثا



:المواد المستخدمة
ا تكتب عليه( بطاقات أو اكنر 6)بطاقات 

(المشكلة مع أحد حلولها

:الالعبون
مجموعات 

:خطوات اللعب
ا الفريق ويعطيها احد الوالدين او املعلم ليقرأهاألبناء منخيتار أحد الوالدين أو املعلم أحد

ا باحلل يتناوب الطالب يف تقديم احللول حبيث جيب ان جييبو.. ألسرته او لزمالئه بالصف 

ل ثم يتناقشون األسرة او املعلم مع الطفل عن إمكانية وجود أكثر من ح.. املوجود يف البطاقة 

.ملشكلة ما 



:اللعبة الثالثة 
لعبة األولويات وهي لعبة تعلم حل 

المشكالت وتحديد األوليات وقد تعتمد 
عىل الخط



حللمسقابلقلم,تصاعديشكلرسم,األنشطةعليهاتكتببطاقات:المستخدمةالمواد

:اللعبةخطوات

ة فردية الطاولة إذا كانت اللعبعىلمقلوبةالبطاقاتتوزع
فيسحب كل طفل بطاقة وإذا كانت مجموعات فيسحب

ر يحمل الالعبان البطاقت, عضو من كل مجموعة بطاقة  ي 
ي ويحدد أيهما تمل األولوية العليا فيصعد خطوة لألع

ر
ىل ف

ثال م, الشكل أول شخص يصل ألعىل الشكل يكون الفائز 
ق والبطاقة الثانية االتصال بصدي, تأخر عن المدرسة :

.  لألعىل البطاقة األوىل لديها أولوية اكنر لذلك يتقد خطوة

:الالعبون

شخصان أو يقسم الصف أو األبناء 
ر  .إىل فريقي 



اللعبة الرابعة
تيب الصحيح ل ألنشطةلعبة ترتيب الخطوات وتساعد عىل التفكير اإلبداعي ومعرفة الير



اقةأنشطة مكونة من خمس خطوات وتكتب كل خطوة عىل البطعىلبطاقات تحتوي: المستخدمةالمواد

:الالعبون❖
.أعضاءخمسمنمكونةمجموعات

:اللعبخطوات❖
إحدى المجموعات الدور ويختار أحد المعلمير  او الوالدينتؤدي

د بحيث ال يراها الجمهور ثم يختار أح( بطائق5)أحد النشاطات 
أعضاء المجموعة بطاقة

زمالئهاواخوتهمنللجمهورالبطاقةعىلالموجوداألبناءأحدينقل
 ثم يتم تخمير  عنوان الالجمهوريخمن

ً
نشاط ما فعله القارئ أوال

التالي بالشكلالبطاقاتسحبالفريقبأنلنفرض:مثال
اطو الورقة : البطاقة األول 

يدالطابعضع:الثانيةالبطاقة يالير



لعبة الحلول لكل مشكلة أكير من حل ويمكن للحل أن ينفذ مع 
أكير من مشكله 

اللعبة الخامسة 



:خطوات اللعب
ر يرسمأجزاءأربعةإىلالورقةالطالباواألبناءيقسم ر خطي  يكتبمتقاطعي 
ين  المعطاة يسحب احد الوالدالقائمةمنمشكلةجزءكلرأسعىلطفلكل

 او المعلم الحلول ويحاولون وضعهم مع المشكلة المناسبة أول من يكت
ا
ب حال

 لكل مشكلة هو الفائز أو بحسب ما يحدده الوالدين أو المعلم 
ً
واحدا

:الالعبون
ردية او مجموعات ف

بطاقات حلول, قائمة مشكالت , وأقالمأوراق:المستخدمةالمواد



:وتنفيذإعداد

فـريق التسويق

@osareah


