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 حفلة الحروف 

 الهدف : 

عن المسابقة االستفادة من قدراتها في تحضير فقرات من الرقص ،  ةاعطاء الفرصة للفرقة المسؤول

 الرسم ، الغناء حتى يندمجوا ببرنامج االحرف . 

 

 ادوات مساعدة :

الحرف ، والجهة االخرى  _ الفعاليات التي تبدأ  –بطاقة ، االحرف الهجائية من جهة واحدة  28 -

 بهذا الحرف . 
 االغراض التي نحتاجها لتنفيذ المهمات المعطى .  -
 حبل بطول مناسب لعدد االحرف يعلق عليه البطاقات .  -
 جوائز للفائزين عادتا سكاكر وشوكوالتة .  -
 ممكن اغنية تتحدث عن االحرف الهجائية .  -

 سير الفعالية :

الحبل الممدود من حائط الى الحائط المقابل له نعلق االحرف الهجائية حسب الترتيب وتكون مقابلة على 

 للمتسابقين .

 المرشد يقلب الحرف في كل مرة  ويقرا الفعالية التي تتعلق بالحرف المحدد وهكذا يستمر حرف بعد االخر . 

 يث النوع والمضمون لمثال : حزريه، مهم ان نختار مجموعة فعاليات متنوعة ومفاجئة ومختلفة من ح

 تنافس ، اطعام ، موسيقى ، مفاجئة ،فلم ، معلومة مهمة ، تهنئة وهكذا .....
  حرف ولذلك علينا ان ننتبه لتخطيط مهمات ال تحتاج الى وقت طويل  28مهم ان ننتبه ان الفعالية تشمل

 او للتغاضي عن بعض االحرف مثال : 
 م  الى االمام . و ... نتقد –عند الحرف واو 

 نحزر ما سوف يكون بالحرف سين .  –عند الحرف نون 

 خسارة على الوقت ، ولذلك نتقدم الى االمام .  –عند الحرف خاء 

 تعالوا نكمل المسابقة . –عند الحرف تاء 

  المرشد يعطي مكافئات من سلة المكافئات المخصصة لذلك . –في فعاليات المنافسات 
 الحرف الهجائية في البداية . اقتراح وضع اغنية ا

 

 

 امثلة على المهمات وممكن ان تقوم الفرق بإضافة مجموعة من الفعاليات حسب الرغبة . 
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 حرف االلف :

 .  2016عرض مجموعة ازياء المؤسسة لصيف –ازياء 

 اضواء من فضلكم ) قبلها نقوم بتعتيم الغرفة ( . 

 قراءة اسطورة قصيرة .  –اسطورة 

 

 الباء :حرف 

 لعبة بالونات . -بالونات

 عرض رقصة باليه مع موسيقى ومالبس مالئمة . –باليه 

 

 حرف التاء :

 حسب ما يخطر على بالكم من عيد ميالد او نجاح باالمتحانات ..... الخ . –تهنئة 

 لتقليد  شيء  وعلى االوالد تمييز ما هو .  –تقليد 

 ة من فواكة وخضار وحلويات .....الخ.مع اعين مغطى عليهم تمييز االطعم –تذوق 

 

 حرف الثاء :

 نتقدم بالدور الى االمام .... 

 

 حرف الجيم :

 احد االفراد ممن يستطيع العزف على الجيتارة  يقوم بعزف مقطع موسيقي .  -جيتارة 

 

 حرف الحاء :

 ممكن بموضوع معين او اي موضوع .  –حزريه

 منافسة حوار مع الوقوف على رجل واحدة .  –حوار 

 

 حرف الخاء :

 القاء خطاب مقنع  مع او ضد ) اي موضوع كان ( .   –خطاب 

 

 حرف الدال :

 دقيقة من الصمت يقوم بها افراد المجموعة .  –دقيقة صمت 

 

 حرف الذال :

 اكل عرنوس من الذرة ، من ينهيه باألول .  –ذرة 
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  حرف الراء :

 عليهم الرقص مع الموسيقى وعندما تتوقف الموسيقى عليهم التجمد .–رقص 

 مسابقة اكل الخس .  –ريجيم 

 

 حرف الزاي :

 ممكن عد اكبر عدد من انواع الزهور .  –زهر 

 

 حرف السين :

 ممكن توزيع او القاء عليهم السكاكر .  –سكاكر 

 انواع من الرقص .–سلسا  –سمبا 

 منافسة اكل . –سباجيتي 

 شيء لم نتحدث عنه حتى اليوم .  –سر 

 لو كنت سوبرمان كنت سوف ........ –سوبرمان 

 من االول من يغني اغنية بموضوع السالم .  –سالم 

 لعرض سحر  امام االوالد . يوجد ملئ بالكتب وعلى االنترنت ..  –سحر 

 

 حرف الشين :

 منافسة ألكل الشوكوالتة بالشوكة والسكين .  –شوكوالتة 

 

 حرف الصاد :

 عليهم الوقوف في صف من االطول الى االقصر  –صف 

المرشد يعطي التعليمات واالوالد يرسموا الصورة حسب ما فهموا من التعليمات  . ممكن ان يقوم ولد  -صورة

 واحد برسم صورة وهو مغمض العينين . 

 

 حرف الضاد :

 دقيقة من ماكسيموم من الضجة يحدثها االوالد .  –ضجة 

 مضحك وبضحك . –ك ضح

 

 حرف الطاء :

 لقبت بهذا االسم لماذا ؟  -طبريا 

 تذوق عصائر لتمييز الطعم . –طعم 

 

 



 

 مجلس أوالد الداخلية  –جميع الحقوق محفوظة ألوالد ذوي االحتمال  ©

 

  حرف الظاء :

 هيا نتابع ......................

 

 حرف العين :

 عمل لم تعرفوه من قبل .

 كتابة جمله بأكبر عدد من الكلمات مع المحاولة اال نكرر نفس االحرف عند االستعمال .  –عربية 

 

 حرف الغاء :

 –غناء 

 

 حرف الفاء :

 فقاعات من الصابون  كل المجموعة عليهم نفخ فقاعات من الصابون تحضر مسبقا من قبل المرشدين . 

 ماذا سوف يكون بحرف النون ؟؟؟

 

 حرف القاف :

 للتقديم .–قهوة 

 كتابة قصة قصيرة ضمن وقت محدد .  -قصة 

 

 حرف الكاف :

 مسابقة اكل بدون يدين . –كرمبو 

 لعبة الكراسي والجرس . –كراسي 

 عليهم قول كلمة طيبة عن شخص  او  شيء  .  –كلمة طيبة 

 

 حرف الالم :

 توجيه اسئلة تبدا ب لماذا .  –لماذا 
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 حرف الميم :

 كل ولد يكتب او يقول مديح للولد الذي يجلس عن يمينه .  –مديح 

عليهم ان يقوموا بالتخمين بحيث يخرجوا المعجونة على قطعة خشبية ويجب ان يكون  -معجون  اسنان  

 طولها مالئم .. 

 ................ -مسرحية هزلية 

 اسماع مقطوعة موسيقية مشهورة .  –موسيقى 

 نفسة بالمستقبل بعد عشرين عام .  كل واحد كيف يرى –مستقبل 

 

 حرف النون :

 احضار اغراض تبدأ بحرف النون . 

 

 حرف الهاء :

 الهاتف المكسور . –هاتف 

 هدوء من فضلكم ..............

 

 حرف الواو :

 احضار خالل خمس  دقائق اغراض باللون الوردي .  –وردي 

 

 حرف الياء :

 الذين يحتفلون بعيد ميالدهم بنفس الشهر . لمباركة وتهنئة االوالد  –يوم ميالد 

 

 


