
 حزرية النقاط
 

 من االسم هي لعبة مكونة من حزازير ونقاط. . –حزرية النقاط 
 لهذة اللعبة اختير موضوع معين وقسم لعدة مواضيع متفرعة عنه على سبيل المثال :

 وزن او قافية كلمة موجودة .........ميز االغنية , من انا ، اعطي كلمة على 
ضمن كل موضوع متفرع يسال كم من االسئلة بمستويات صعوبة مختلفة ، النقاط على االجوبة 

 نقطة .... 25-5يعطى على حسب صعوبة االسئلة ، ما بين 
 االهداف :

 انعاش الذاكرة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع الذي تم اختياره...
 

 : االدوات الالزمة 
 . لوحة لللعب 

 . بطاقات للتغطية 
 . لوح للنقاط

 . ورقة االسئلة واالجوبة للمرشد 
 . وسائل مساعدة للحزازير والمهمات حسب الحاجة 

 
 سير الفعالية :

عنها . اعطي اسم لكل فرقة . )تستطيع ان تختار اسماء  : قسم الفرقة االم الى فرق متفرعة 1
 تناسب الموضوع العام ( . 

: كل فرقة بدورها تقوم باختيار الموضوع التي سوف تسال عنه  ودرجة الصعوبة وحسبه  2
 كمية النقاط .المرشد يكشف السؤال الذي  تم اختياره ... 

 تفوز الفرقة بالنقاط .  -: في حال تمت االجابة عن السؤال اجابة صحيحة  3
 منافسة . ينتقل الجواب للفرقة ال –اذا لم تتم االجابة بشكل صحيح 

 : الفائز من يحصل على اكبر عدد من النقاط .  4
 اقتراح لنهاية اللعبة : 

اختار من ضمن اللعبة مصطلح واحد او اثنين الذي تعتقد انهما مهمين حتى تتعمق بالحديث 
 عنهم . هكذا تستطيع الحصول على الحد االعلى 

 من الفائدة من اللعبة . 
 

 الداخلية أوالد مجلس  – االحتمال ذوي ألوالد محفوظة الحقوق جميع ©

 



 اي جزء من النبتة يؤكل  
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ما هو الشئ المشترك 
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انمو في الجبال وبين الصخور 
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نبته عطرية تستعمل باالعشاب 
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  بازيالء 
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اسمي يطلق على اسم العنب 
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 للصغار , االجوبة –حزرية النقاط 

 
 

 اي جزء من النبتة يؤكل 
الجذور ,االوراق ,الثمرة )
 (الحبوب ,االزهار ,البذور ,

ما هو الشئ المشترك 
 ?بيننا 

 المس واحزر  القافية  ?ما هو اسمي 
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 –خيار –بندورة –فلفل  فاكهة -البندورة 

 خضار 
ذات اشواك ولي رائحة 

 اسمي وردة  –جميلة 
–فرو  –سرو 
-نحو  -بدو 
 عدو

 موز 
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كرز  –اجاص –برتقالة  اوراق  –الخس 

 فواكه 
انمو في الجبال وبين 

–الصخور لوني زهري 
 اسمي نرجس

–لوز –موز 
 فوز  –جوز 

 برتقال
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جريب فروت  –برتقالة  جذور  –الجزر 

 حمضيات -ليمون  –
اسمي على اسم نبته 

عطرية يستعمل باالعشاب 
 الطبية  الريحان 

 تفاح ليمون 
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–عنب  –رمان –قمح  بذور –فاصولياء 

 ذكرت بالقران  –تمر 
اسمي من اسم نبات 

 عطري 
 مروان 

 جوز تفاح 
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ينبت –بصل اخضر 
 داخل االرض

–جوز الهند  –اناناس 
 فواكه استوائية  –مانجو 

اسمي يطلق على اسم 
 العنب االسود 

 دالي 

 زبيب رز 

 


