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 "سؤال وجواب"امسية 
 

 "سؤال وجواب"–لوح المفاجئات 

 .لتنمية التفكير عند المشتركين عن طريق التسلية والمتعة واللعب :هدف الفعالية

 

 :المواد

  لوحان من البولي جال. 

 04 كاس. 

 ورق لف الهدايا/ ورق ناعم. 

 حزازير او احجيات مكتوبة على بطاقات. 

 جوائز مالئمة بحجمها للكؤوس. 

 

  :تحضير الفعالية

قص .  األخرىوبعيدة الواحدة عن  ألكاسدائرة شبيهة بفتحة  04ال تخطيط على كل لوح بول ج

كل كاس فوق , الكؤوس فوق الثقوب  إلصاق. ثقب بقطر الكؤوس 04ر بحيث يحدث الدوائ

 .نقلب البولي جال, الثقب

في اللوح    الثاني وضع , جائزة بكل كاس ( القيمة)في لوح واحد تمال الكؤوس بجوائز صغيرة 

 .حزوره/ فزورهبطاقة بكل كاس تحتوي على 

وترقيم مجموعتين من واحد  حتى عشرين , من الورق الناعم اكبر الحجم من الثقب أرباعقص   

 .وأالصقاعم الملون يغلق كل فتحة بواسطة الورق الن. مجموعة لكل لوح, 

 :مسار الفعالية

يثقب غطاء نفس الرقم في  –الجواب  ةعرفمالجوائز ب إحدىكل مشترك بدوره يقوم بثقب غطاء 

على بطاقات الفوازير مشترك  األرقامهو كتابة  آخراحتمال . المقابل ويحصل على الجائزة اللوح

د يثقب الغطاء مع رقم البطاقة التي في النهاية المسابقة كل ول, عرف الجواب يحصل على بطاقة 

التعامل مع الفائز  أهميةوكذلك التقليل من  إثارة أكثربهذه الطريقة هناك , بيده ويخرج جائزته 

 . اللعبةبمسار 

 

 

 أمسيات ممتعة
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 هل يرى الخفاش ؟  ( 1س

 .كال بل يتجه حسب موجات صوتية: ج

 

 كيف تعرف الطيور بان فصل الخريف قد بدا؟ ( 0س

 .عندما يقصر النهار : ج

 

 هل الخفاش طير ام حيوان؟( 3س

 .حيوان: ج

 

 لسانها ؟ األفعىلماذا تخرج ( 0س

 .اإلحساسالن في اللسان يوجد مركز : ج

 

 أي من الطيور يملك نظرا حاد؟( 5س

 .الطيور الجارحة: ج

 

 ما هو اكبر حيوان؟( 6س

 .األزرقالحوت : ج

 

 قدميه ؟ ما هو الحيوان الذي ينام واقفا على( 7س

 .الفيل: ج

 

 ؟أعشاشهافي أي فصول تبني العصافير ( 8س

 .الخريف والربيع: ج
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 هل يملك السمك جميع الحواس؟( 9س

 .نعم: ج

 

 ما اسم الحيوان الذي يشتهر بطول رقبته؟( 14س

 .الزرافة: ج

 

 ماذا يطلق على صوت الحمام؟( 11س

 .هديل: ج

 

 ابن البقرة يسمى؟( 10س

 .عجل:ج

 

 ؟ األسدما هو صوت (  13س

 .زئير : ج

 

 ما هو صوت القطة ؟( 10س

 . مواء: ج

 

 ماذا يجني النحل من الزهرة؟( 15س

 .العسل:ج

 

 يعيش في اليابسة والماء ؟/هل الضفدع حيوان برمائي(16س

 .نعم : ج
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 تعيش الرخويات ؟ أين( 17س

 .بالماء واليابسة : ج

 

 كم رجل يوجد للطائر؟( 18س

 .ينجلر: ج

 

 ما هو الحيوان الذي له ثالث قلوب؟( 19س

 .الحبار:ج

 

 أي من الزواحف التي تتميز بتبديل جلودها ؟( 04س

 .األفاعي: ج

 

 هل يستطيع السنجاب الطيران؟( 01س

 .نعم: ج

 

 أي من الحيوانات يمتلك حاسة الشم الحادة؟( 00س

 .الكلب: ج

 

 الكبيرة التي تمكنه من التقاط الموجات الصوتية؟ األذنمن هو الحيوان صاحب ( 03س

 .األرنب: ج

 

 ؟ ابدآما هو الحيوان الذي ال يشرب الماء ( 00س

 .جرذ الكنغر: ج

 


