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 لعبة الصبر

 

 ألهدف من الفعالية : 

 انتظار الدور  -

 التركيز جيدا واالنتباه -

 اللعب بصدق   -

 

 :لموادا

 قطعة بولي جال أو كرتونه أو خشبة على شكل مربع .-

 حجري نرد -

أغطية قناني )لكل مشترك ثالثة أغطية ولكل مشترك لون خاص به ( أي كل مشترك يختلف  -

 عن اآلخر بألوان األغطية.

 

 طريقة اللعبة:

بداية اللعبة على المشترك أن يكون بحوزته حجري نرد , عليه أن يرمي حجري النرد وإذا 

من احد الحجرين يسمح له بإدخال الغطاء األول على أشارة أبدأ والرقم الذي  6حصل على الرقم

لحجر حصلت عليه في حجر النرد الثاني نقوم بتمرير الغطاء حسب العدد الذي حصل عليه في ا

 النرد الثاني .

ومن ثم ينتقل حجري النرد للمشترك الثاني وعليه أيضا برمي حجري النرد وعليه أن يحصل 

في احد الحجرين وإذا لم يحصل ال يسمح له بإدخال الغطاء يتحول الدور للمشترك  6على الرقم 

 الثالث وهكذا دوليك.

رة أخرى يسمح له بإدخال الغطاء م 6في الجولة الثانية إذا حصل احد المشتركين على رقم 

الثاني ووضعه على إشارة أبدأ وتحريك الغطاء نفسه حسب العدد الذي حصل عليه بحجر النرد 

يحرك الغطاء األول  6الثاني . في الجولة الثانية يمكن للمشترك في حال حصل على الرقم 

اني وهذا  بحسب ويلعب بحسب الرقم الذي حصل عليه بحجري النرد دون إدخال الغطاء الث

 اختيار المشترك)هو الذي يقرر(.

في الحجرين بنفس الوقت أي معا يسمح للمشترك اللعب بدور مرة  6في حال حصل على الرقم 

 أخرى .

 أنا والمجموعة
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في حال قام أحد المشتركين ببناء جسر من غطين )وضع غطين فوق بعض( ال يسمح 

ن برمي حجري النرد لكن ال للمشتركين بعبور الجسر فيرجعون إلى ما كانوا عليه, يقومو

 يستطيعون تحريك األغطية ينتظرون حتى يقوم المشترك الذي قام ببناء الجسر بفكه .

 

في حال إذا  كان غطاء اللعب أو المشترك أما أذا كان غطاء واحد يسمح لهم بالعبور عادي .

حصل على وصل لغطاء المشترك األخر يخرج أي يحرق الغطاء من اللعبة وينتظر دوره حتى ي

 عند رميه الحجر النرد لكي يبدآ اللعب بالغطاء نفسه من جديد. 6العدد 

الفائز هو الذي يقوم بتمرير األغطية الثالثة التابعة له وإدخالهم للمربع أألوسط الكبير . مسموح 

االستمرار باللعب مع باقي المشتركين ولكن المشترك األول معروف لهم هو المرتبة األولى , 

ي يستمرون باللعب للحصول على المرتبة الثانية والثالثة والرابعة ) حسب عدد والباق

 المشتركين(.

 


