


ا لسنة نبينا ـ صلى الله
ً

 تم تصميم هذا العمل تطبيق

عليه وسلم ـ  في إظهار الفرح واالبتهاج بالعيد

عالم غراس

@gheeras



الـعـيـد
نحكي عن فضل العيد وفرحة االحتفال به



العيد  /  سنن العيد

ما هو العيد ؟
العيد في معناه الديني شكر لله على تمام العبادة

 والعيد في معناه اإلنساني يوٌم تلتقي فيه قوة الغني، وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالٍة من وحي 

، واإلحساُن، والتوسعة. 
ُ

ها الزكاة
ُ
 السماء، ُعنوان

ُن إليه الجوارح، وبين انطالق تنفتح له
ُ

سك
َ
 و العيد في معناه النفسي حدٌّ فاصٌل بين تقييٍد تخضع له النفُس، وت

، وتتنّبه له الشهوات. 
ُ

اللهوات

 ففي العيد يستروح األشقياء ريح السعادة، ويتنفس المختنقون في جو من السعة، وفيه يذوق الُمعدمون

طيبات الرزق، ويتنعم الواجدون بأطايبه. 

 ففي العيد تسلس النفوس الجامحة قيادها إلى الخير، وتهش النفوس الكزة إلى اإلحسان. 

وفي العيد تنطلق السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والميول على حقيقتها. 

لمن العيد ؟
إنما العيد لمن أطعم الطعام وأفشى السالم و أآلن الكالم و وصل األرحام و أحيا سنة خير األنام. 



من سنن العيد
 ١-استحباب األكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما هو هدُي النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته

 من بعده. 

 ٢-استحباب الخروج لصالة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى: فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه

 السالم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

٣-استحباب إظهار التكبير. 

 ٤- استحباب التسامح بين المتباغضين يعتبر هذا من أهّم الفضائل في العيد، حيث يجب التخفيف من المشاحنات بين

 الناس، فيسامحون بعضهم البعض ويتصافحون ويعايدون بعضهم البعض، وينسون الخالفات. 

 ٥- استحباب التهنئة بالعيد، مما يزرع الود في قلوب الناس , لذا استحب الذهاب لصالة العيد من طريق والرجوع من

 طريق حتى يستطيع المسلم تهنئة أكبر عدد من المسلمين، فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. 

 ٦- استحباب زيارة األهل واألقارب وصلة الرحم: 

 هذا مستحب مندوب إليه في كل وقت لكنه يتأكد في هذه األيام، خاصة الوالدين ألن فيه إدخال أعظم السرور

عليهما وهو من تمام اإلحسان إليهما الذي أمر الله به في كتابه. 

العيد  /  سنن العيد



العيد  /  البهجة والفرح

مشروعية إظهار الفرح واالبتهاج في أيام العيد: 

من مظاهر االبتهاج في العيد : 

تبادل التهاني و اإلكرام والضيافة: 

 من هنا يأتي العيد، ليرسخ فكرة االبتهاج في نفوس المسلمين. فقد مر النبي -صلى

 الله عليه وسلم- على صبيان من أهل الحبشة يلعبون، فقال:”العبوا يا بني أرفدة )لقب

الحبشة(، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة” ص. الجامع. 

 التجمل و لبس الجديد والنظيف، من غير إسراف وال مخيلة، فقد كان للنبي -صلى الله

 عليه وسلم-”جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة”. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن

عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه. والنساء ال يتجأوزن حدود الله في اللباس. 

 حيث يكرم الناس بعضهم ويتبادلون التهاني والطعام و إقامة اللقاءات والحفالت إظهار

 اللفرح والشكر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

كل وشرب(
ٔ
يام ا

ٔ
هل اإلسالم وهي ا

ٔ
يام التشريق عيدنا ا

ٔ
 وسلم -: )يوم الفطر ويوم النحر وا



العيد  /  العيد في أعين الشعراء

العيد في أعين الشعراء
 دائًما ما كان مفهوم “العيد” أحد العناصر المؤثرة في تشكيل شعر أغلب قصائد شعراء

 العربية، خاصة في شعر المناسبات والتهنئة، حيث ارتبط العيد دائًما بمظاهر البهجة

 والسرور، والفرحة والحبور، وأشكال التضامن االجتماعي، وكان توظيف هذه المعاني

 التي يشتمل عليها “العيد” بمظاهره الجميلة؛ يشكل أهمية ألغلب الشعراء، الذين جربوا

قلمهم في االستفادة من كل هذه المترادفات في قصائدهم وبديع أشعارهم. 

كما قال “ابن الرومي” في قصيدته:   

 محمودا
ً
  “قد مضى الصوم صاحبا

  وأتى الفطر صاحًبا مودودا

ا
ً

  ذهب الصوم وهو يحكيك نسك

وأتى الفطُر وهو يحكيك جودا”

وقال “أبوإسحاق الصابي في مقابلة بديعة بين وجه الممدوح وقدوم العيد: 

“رأى العيد وجهك عيًدا له

  وإن كان زاد عليه جماال

  وكبر حين رآك الهالل

  كفعلك حين رأيت الهالال

  رأى منك ما منه أبصرته

 تالال“
ً
 أضاء ووجها

ً
هالال



حفلة العيد
نحكي عن جمال العيد، زينة العيد، وإشراقته

التصاميم المرفقة مجهزة لك حتى تطبيعيها وتستمتعي بتزيين العيد



كرت المعايدة

حفلة العيد  /  كرت المعايدة

تصميم عالم غراس

gheeras@إنستجرام



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



تصميم Reeflyكرت المعايدة

حفلة العيد  /  كرت المعايدةreefly.design@إنستجرام



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



حفلة العيد  /  كرت المعايدة

A4 التصميم جاهز للطباعة على ورق مقوى



تقديم نوريةكرت المعايدة

حفلة العيد  /  كرت المعايدةnoooriyah@إنستجرام



نحتاج إلى: 

 ـ ورق مقوى ملون وسادة ممكن استخدام ورق كراسة وورق ملون.  

 ـ قماش أو جوخ. 

 ـ مقص. 

 ـ خيوط أو شرائط. 

ـ شريط الصق )اسفنج(.  

 ـ خيط تطريز وإبرة. 

 ـ باترون الهالل والفانوس. 

 ـ ورق شفاف.  

*مالحظه اإلحتياجات تعتمد على اختيارك أي من الطرق التالية: 

الطريقة األولى

ـ خياطة القماش أو الجوخ أو الورق على الكرت. 

ـ الكرت األبيض عبارة عن ورق كراسة. 

ـ مقاس الكرت ٢٠سم في ١٠سم. 

حفلة العيد  /  كرت المعايدة



الطريقة الثانية

ـ التطريز على الورق. 

ـ يتم رسم الفانوس أو الهالل على ورق شفاف. 

ـ ثم يتم إلصاقه على الكرت وعمل فتحات باإلبرة في الزوايا وتطريزها. 

الطريقة الثالثة

ورق وورق. 

 ـ الصاق شكل الهالل أو الفانوس ويكون من ورق باستخدام لصق

ا الرسم على الفانوس أو الهالل وتزيينه. 
ً

متين يمكن أيض

 ـ يتم عمل فتحتين بالطول في الجهة المقابلة ) داخل الكرت تقريبا

 ١سم ( باستخدام المشرط وإدخال شريطة أو حبل أو صوف وربط

العيدية بها. 

حفلة العيد  /  كرت المعايدة



تقديم فالمنجوتوزيعات العيد ) باقة ورد ( 

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدةflamingoboutiquesa@إنستجرام



نحتاج إلى: 

 ـ  ورق بني.  

 ـ مقص. 

 ـ خرامة. 

 ـ شريطة. 

ـ طباعة بطاقات العيد  / جاهزة للطباعة في الصفحة المقابلة. 

الطريقة

 ـ اختيار مقاس الورق المناسب للتوزيعات حسب مقاس الزهور

ـ عمل فتحة في البطاقة وإدخال الشريطة. 

 ـ ربط الشريطة من منتصف الباقة وتكون التوزيعات جاهزة لعيد

سعيد. 

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدة





تقديم عالم غراسعلب المعايدة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدةgheeras@إنستجرام







تقديم عالم غراسعلب المعايدة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدةgheeras@إنستجرام







تقديم عالم غراسعلب المعايدة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدةgheeras@إنستجرام







تقديم عالم غراسعلب المعايدة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدةgheeras@إنستجرام







علب المعايدة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدة

Reefly تصميم

reefly.design@إنستجرام











تغليف عيديات لوح الشوكالتة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدة

Reefly تصميم

reefly.design@إنستجرام











تغليف عيديات لوح الشوكالتة

حفلة العيد  /  توزيعات وعلب المعايدة

تقديم عالم غراس

gheeras@إنستجرام



 التصميم جاهز للطباعة

   على ورق الصق



أظرف المعايدة

حفلة العيد  /  أظرف المعايدة





حفلة العيد  /  أظرف المعايدة





زينة العيد

حفلة العيد  /  زينة العيد

تقديم نورية

noooriyah@إنستجرام



نحتاج إلى: 

ـ  قماش سادة و ملون ) يفضل كتان و يمكن استبداله بجوخ (.   

 ـ  باترون الهالل والفانوس والمثلث/ جاهزة للطباعة في الصفحة المقابلة . 

 ـ  مقص حبل . 

ـ  ورق الطباعة على القماش . 

الطريقة األولى: بنر من قماش

حفلة العيد  /  زينة العيد



الطريقة

 ـ يمكن الحصول على صور عبارات أو صور بطابع معين  من قوقل

 ولكن اختاري صيغة  ) الصيغة الشفافة (  تتم طباعتها

 على الورق المخصص للطباعة على القماش ولكن يجب االنتباه إذا

 كان كالم يتم طباعتها بالمقلوب من خيار 

 ـ  قص مثلثات من القماش السادة و يفضل بمقص مشرشر لمنع

تنسل القماش العدد يعتمد على طول البنر المراد عمله . 

 ـ قص الكالم و الفانوس و الهالل و يمكن استبدال الخامة من قماش

إلى جوخ . 

ـ قلب الكالم وكويه بحرارة متوسطة . 

 ـ ثني طرف القماش تقريبا ١سم و خياطة خط مستقيم بالماكينة

وممكن بخياطة يدوية . 

ا يمكن بخياطة اليد
ً

ـ تثبيت الهالل والفانوس بالماكينة و أيض

ـ إدخال الحبل في جميع المثلثات . 

 لمشاهدة النتيجة النهائية

png

. flip image 

حفلة العيد  /  زينة العيد



نحتاج إلى: 

ـ ورق مقوى سادة و ملون.  

ـ  باترون المثلث و الفانوس والهالل. 

 ـ حبل.  

ـ عبارات تهنئة.  

ـ لصق ذو وجهين متين.  

الطريقة الثانية: بنر من ورق

حفلة العيد  /  زينة العيد



الطريقة

 ـ قص المثلثات واالشكال و العبارات. 

ـ  من الممكن رسم بعض التفاصيل. 

ـ لصق العبارات و االشكال باستخدام اللصق.  

 ـ عمل فتحتين باستخدام الخرامه. 

ـ إدخال الحبل في جميع المثلثات. 

حفلة العيد  /  زينة العيد



حفلة العيد  /  ديكور العيد

 تغريسات الكعك تزين أعيادكم برونق من الجمال واألناقة ـ تصاميم التغريسات جاهزة للطباعة

على ورق مقوى، بعد قصه يتم تثبيتها على عود من الخشب

تغريسات الكعك



تصميم عالم غراسحفلة العيد  /  ديكور العيد gheeras@إنستجرام



تصميم عالم غراسحفلة العيد  /  ديكور العيد gheeras@إنستجرام



تصميم عالم غراسحفلة العيد  /  ديكور العيد gheeras@إنستجرام



حفلة العيد  /  ديكور العيد

 تغريسات المعة ـ تغرس بجانب التغريسات الدائرية

 لتضفي رونقا من األناقة ـ يطبع التصميم على ورق

 مقوى، بعد قصه بمقاسات مختلفة يتم تثبيته

 على عود من الخشب بالصق شفاف وتوضع حول

التغريسة الدائرية. 

تصميم عالم غراس gheeras@إنستجرام



تصميم Reeflyحفلة العيد  /  ديكور العيد reefly.design@إنستجرام



تصميم Reeflyحفلة العيد  /  ديكور العيد reefly.design@إنستجرام



سفرة العيد
لذة العيد وحالوته )مأكوالت ومشروبات حفلة العيد (



المقادير: 

ـ ٢ و 1/4 دقيق. 

ـ نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. 

ـ ملعقة صغيرة ونصف بيكنج باودر. 

ـ رشة ملح. 

 ـ ٣ بيضات. 

ـ ملعقة كبيرة فانيال سائلة.  

ـ كوب وربع سكر. 

  ـ ملعقتين كبيرة بشر ليمون “القشرة الخارجية فقط” 

 ٤/٣ اصبع زبدة “٧٥ جرام” لّينة. 

ـ ربع كوب زيت.   

ـ ربع كوب عصير ليمون. 

  ـ ٤/٣ كوب لبن. 

ـ ملعقتين كبيرة بذور الخشخاش الـ”بوبي سيد” 

ـ ثلث كوب توت أزرق مغلف بالدقيق. 

تقديم: نورة العبيري

 كعك الليمون بالفواكه



الطريقة: 

في وعاء ننخل المقادير الجافة، وهي: 

ـ دقيق و بيكنج بأودر و بيكنج صودا  وملح. 

في وعاء آخر، نخفق:  

 ـ البيض, فانيال سائلة, سكر مع  بشر ليمون. 

حتى يتكون لدينا مزيج كريمي مخفوق ثم نضيف: 

ـ زبدة , زيت , عصير ليمون ,لبن “لبن الشرب الثقيل”.  

(جميع المكونات السابقة البد أن تكون بحرارة الغرفة)

 :
ً
أخيرا

 ـ بذور الخشخاش”بوبي سيد” ـ اختياري ـ . 

ـ  توت أزرق مغلف بالدقيق. 

 ـ  تحرك برفق .. ثم تسكب في وعاء مدهون. 

خبز على حرارة متوسطة ١٦٠-١٧٠ من أسفل، 
ُ
ـ ت

 لمدة ٤٥ دقيقة، أو بحسب حجم وشكل القالب 

 ويختبر األستواء عن طريق غرس عود في وسط

 .
ً
القالب وعالمته خروجه نظيفا

للتغطية: 

ـ نصف كوب سكر بأودر. 

ى مركز نستلة. 
ّ
ـ ملعقتين كبيرة حليب محل

ـ ملعقتين حليب سائل طازج. 

ـ 100جرام جبن كريمي. 

ـ ملعقة صغيرة فانيال. 

 تخفق كل المقادير السابقة حتى تصبح

سائلة ومتماسكة. 

*التزيين حسب الذوق







المقادير: 

  ـ علبة عجينة جالش. 

 ـ ٢ كوب سكر .

 ـ ٢ كوب فستق مطحون. 

 ـ ليمونة. 

 ـ شوكلت نصف محلى. 

ـ اصبعين زبدة غير ُمملحة و مذابة. 

njoodfood@تقديم: نجود فود

بقألوة فستق بالشوكالتة



الطريقة: 

 ـ نجهز الشيرة وهي عبارة عن كوبين سكر + كوب ماء +

 عصير نصف ليمونة نتركه يغلي على نار هادئة لمدة

١٠ دقائق. 

 ـ نسخن الفرن على  ١٦٠ درجة مئوية. 

ص العجينة بالمنصف
َ

 لعجينة الجالش نقوم بفتحها و ق

 بشكل عرضي و نضع الرقائق في صينية و فوقها

منشفة رطبة لكي ال تنشف العجينة. 

 نأخذ شريحتين من عجينة الجالش و ندهن بينهما بالزبدة

 المذابة أو السمن ثم نضع طبقة ثالثة أخيرة و ندهن

بالزبدة ونرش الفستق على كامل الطبقة. 

 طريقة اللف، نأخذ عصا طويلة مناسبه لطول العجينة و

 نضعها في الطرف و نبدأ نلف العجينة عليها بالكامل،

 ثم بكلتا اليدين ندفع أطراف العجين نحو منتصف العصا

 بحيث تصبح العجينة مضغوطة على بعضها وثم

 مع الحرص على المحافظة على
ً
 نسحب العصا خارجا

 شكلها ، نضع أول دفعة في قالب مستطيل يناسب

 حجم العجينة و نكرر العملية حتى تنتهي كامل الكمية.



 ندخل القالب في فرن مسبق التسخين على درجة ١٦٠

 مئوية لمدة ٤٠-٥٠ دقيقة، يجب أن تكون حرارة الفرن

 هادئة لكي تنضج طبقات الجالش برفق حتى تحمر

وتصبح ذهبية. 

 فور خروجها من الفرن نسقيها بالشيرة و نتركها حتى

 تبرد بحرارة الغرفة. 

 نزينها بالشكوالتة و الفستق حسب الرغبة.  
ً
أخيرا











@esraalkhuzaim









 أتمنى لك عيد سعيد وكعكة لذيذة من صنعك فال

 أطعم مما تصنعه يديك وأحب أن تشاركيني

في # مسرةماصنعت

 لشرح أكثر حول وصفة كعكة الفانيليا يمكنك زيارة

هذا الفيديو: 



مرح العيد
بهجة العيد ومتعته ) فعاليات وألعاب العيد (



االحتياجات:   

قلم- طباعة ملحقات اللعبة. 

طريقة اللعبة: 

ـ يقسم الالعبين بشكل متسأوي إلى ٣ أو ٤ فرق. 

 ـ يطبع ملحق ١ )ملحق اإلجابات( وملحق ٣ )ملحق النتائج( ويكون

فقط بيد قائد اللعبة. 

 ـ يطبع ملحق ٢ ويوزع نسخة أو نسختان لكل فريق حسب عدد

الالعبين في كل فريق. 

 ـ يخصص قائد لكل فريق، مهمته اإلدالء بإجابة فريقه، يطرح قائد

 اللعبة السؤال على الفرق بشكل عام يجب على جميع الالعبين

 البحث عن اإلجابة في جدول الجمل ويشترط أن تكون إجابتهم بالرقم

حسب جدول الجمل ويتبع طريقه العمودي - ثم األفقي. 

 ـ الفريق األسرع في إيجاد مكان اإلجابة على جدول الجمل يحصل

على نقطة تضاف له في ملحق رقم ٣. 

مثال على النموذج المرفق: 

السؤال الذي يطرحه قائد اللعبة: من شعائر اإلسالم الكبرى

اإلجابة التي يجب على الفرق توصيلها هي رقم الجواب )٧-٥). 

إلضفاء حماس وبهجة في اجتماع العيد

لعبة اإلجابة المفقودة
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ملحق ١ لعبة اإلجابة المفقودة









ملحق ٢ لعبة اإلجابة المفقودة



ملحق ٣ لعبة اإلجابة المفقودة









االحتياجات:   

 حسب عدد األفرقة نحتاج إلى عدد ٢-٣ من العلب  تحتوي على

 مجموعة من اكسسوارات الشعر )مشابك ـ ربطات بألوان متعددة ـ

أطواق .. ( بشكل متطابق لجميع الصناديق. 

 ـ إلضافة مزيد من المرح عند تجهيز األدوات يمكنك اختيار

  اكسسوارات شعر غريبة بحيث تتضح مهارة المصففة في كيفية

تنسيقها بأناقة على شعر العارضة. 

طريقة اللعبة: 

 ـ ينقسم الالعبين إلى فريقين أو ثالثة. 

ـ يتم اختيار العبة بصفة )عارضة( لكل فريق. 

ـ يتم اختيار العبة بصفة )مصففة( لكل فريق. 

ـ يوزع لكل فريق علبة )اكسسوارات الشعر(.   

: يجب على
ً

 ـ يحدد قائد اللعبة مدة زمنية محددة ١٥ دقيقة مثال

 كل مصففة أن تخترع طريقة تصفيف مثالية لشعر العارضة خالل

 المدة المحددة من قبل قائد اللعبة يشترط استخدام جميع األدوات

 في العلبة، التحكيم على الفريق الفائز  بأجمل تصفيف يكون من

قبل الحضور. 

 لعبة تعتمد على المهارة واألناقة في تزيين الشعر

لعبة التصفيف الذكي
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االحتياجات:   

 يقسم قائد اللعبة الالعبين إلى فريقين فريق )إكس( و فريق )أو(  بعدد

 متساوي من الالعبين، ترسم شبكة )إكس أو( على أرضية المكان باستخدام

 الصق شطرطون أو مايعادله، يرقم كل العب في الفريق األول برقم)١-٢

-٣-٤..( ويقابله بنفس األرقام في الفريق الثاني. 

طريقة اللعبة: 

 ـ ينادي قائد اللعبة برقم من األرقام المتاحة يركض صاحب الرقم من كل

فريق الختيار مكانه في شبكة )اإلكس أو( وينادي الرقم الثاني ثم الثالث. 

 ـ اللعبة تحمل نفس قوانين لعبة إكس أو الورقية، الفريق الذي يكون سطر

 متوازي )أفقي أو عمودي( أو سطر قطر مائل من الالعبين من فريق

 )إكس( وفريق )أو( يحصل على نقطة ويكرر اللعب في كل مرة لتحصيل

أكبر عدد من النقاط. 

 لعبة تعتمد على مهارة التخطيط

لعبة )إكس( )أو( األرضية
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طريقة اللعبة: 

 المرحلة األولى: يسرد الالعب )قصة/سالفة( كاملة بدون حرف واحد

)محدد من قبل قائد اللعبة أو باقي الالعبين( لمدة دقيقة. 

 المرحلة الثانية: يسرد الالعب )قصة/سالفة( كاملة بدون حرفين )محدد

من قبل قائد اللعبة أو باقي الالعبين( لمدة دقيقة ونصف. 

 المرحلة الثالثة: يسرد الالعب )قصة/سالفة( كاملة بدون حرفين )محدد

من قبل قائد اللعبة أو باقي الالعبين( لمدة ٣ دقائق. 

 لعبة مرحة تخلق جو بهيج

اللعبة تطبق  على ٣ مراحل

لعبة تحدي القصة
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طريقة اللعبة: 

 يقوم قائد اللعبة بسرد عدد من الكلمات المتشابهه ٢٥ -٣٠ كلمة

 بشكل متتالي وسريع ويقوم الالعبين بمحاولة كتابة أكبر قدر من

ا
ً

 الكلمات من خالل صفحة المالحظات على الجوال، ويحدد الفائز وفق

لعدد الكلمات التي استطاع كتابتها وإمالئها. 

 يحتوي ملحق اللعبة على أمثلة ُجمل وكلمات يمكن تطبيقها

 على اللعبة، كما يمكن تطبيق اللعبة مرات متكررة بتجميع

كلمات وجمل جديدة بنفس طريقة األمثلة المرفقة. 

 لعبة سرعة بديهة

تحدي الكلمات السريعة
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كلمات ١: 

 حبر ـ بحر ـ صقر ـ صخر ـ نسر ـ جسر ـ جمر ـ حجر ـ جاسوس ـ جاموس ـ فاس ـ فراس ـ مكناس ـ مكنسة ـ مغسلة ـ ملعقة ـ مطرقة ـ

شرنقة ـ حصير ـ سرير ـ قصدير ـ عصير ـ جرير ـ صاروخ ـ حصه ـ جمل

كلمات ٢: 

 مغسلة - منحلة ـ منخلة ـ خالط ـ بالط ـ مطاط ـ طماط ـ بطاط ـ مطار ـ عسل ـ جبل ـ أكل ـ أبل ـ غسالة ـ حالقة ـ ابتسامة ـ نظافة ـ

فراشة ـ سحابة ـ سجادة ـ ساعة ـ مساحة ـ جسر ـ قمر ـ حجر ـ كفر ـ فجر ـ قفر ـ دفتر ـ سميرة ـ جبيرة ـ حصيرة ـ جزيرة ـ خميرة

كلمات ٣: 

بنان ـ فنان ـ بناء-فناء-سناء-جد-أب-لبن-سمر -فنر-مفر-سفر-فسر-لوى-سلى-سلوى-سعيد-معيد-أمين-كتب-كبت-

سكت-بكى-قام-نام-سته-سمكة-سكة-سور-نور-يفور

كلمات ٤: 

قلم-فلم-سلم-حمد-سعد-فهد-نمر-سر-فر-بر-سالم-جاسم-جاسر-جبل-جمل-لجم-فجل-هادي-وادي-فادي-

منيرة-سميرة-جميره-مغيره-لمبه-سله-فله-همر-قمر-شجر

كلمات ٥: 

 عميد ـ سعيد ـ معيد ـ سميد ـ سامي ـ رامي ـ فاني ـ قمر ـ مقر ـ سمر ـ سهم ـ سفر ـ سحر ـ بحر ـ نفر ـ ظفر ـ بقر ـ ماجد ـ

ساجد ـ هاجد ـ سابق ـ الحق ـ طار ـ نار ـ شرار ـ حارس ـ العب ـ هدف ـ سكينة ـ سفينة

ملحق لعبة الكلمات السريعة



االحتياجات: 

لوح فلين أو خشب ، طباعة ملحق اللعبة. 

طريقة إعداد اللعبة: 

 ـ طباعة ملحق )١( األرقام والحروف. 

 ـ طباعة ملحق)٢( األسئلة واألجوبة. 

ـ قص األوراق في ملحق ١ و فصل األرقام  عن الحروف. 

ـ قص األوراق في ملحق ٢ وفصل اإلجابات عن األسئلة. 

  ـ تثبيت األوراق على اللوحة على اليمين األرقام بشكل عشوائي. 

 خلف كل رقم سؤال، وعلى اليسار الحروف بشكل عشوائي خلف

 كل حرف جواب. 

لعبة تعتمد على قوة االستذكار والنباهة

لعبة الذاكرة
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طريقة اللعبة: 

ـ يقسم الالعبين إلى فريقين فريق أ وفريق ب . ت

 ـ توضح اللوحة في منتصف الحضور. ت

 ـ يبدأ العب الفريق ) أ ( باللعب لتبدأ محاولته األولى باختيار رقم عشوائي وكشف السؤال أسفله ومحاولة تخمين موقع اإلجابة الخاصة به تحت أي حرف من

 الطرف المقابل في حال خمن موقع اإلجابة بشكل صحيح تحسب له نقطة وتتاح له فرصة محاولة إضافية باختيار رقم آخر ، في حال تخمين إجابة خاطئة ينتقل الدور

للطرف اآلخر ليلعب بنفس القوانين والفائز من يحرز أكبر عدد من النقاط. ت

مالحظة يمكن تبديل الالعب بعد عدد من المحاوالت بالعب جديد من نفس الفريق. ت
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دامت أعيادكم بالمسرات

ashjanartist@  تصميم أشجان العسعوس @gheeras


