
 

 

تستهدفلعبة  20من البالة المكونة هذه أهدي     

أكادٌمٌة  باسم الطفل  الذكاءات لدى أنواع  جل   

تحدي ملل بغٌة   المربٌنكل  إلى الطفل المبدع    

الحجر الصحً  لمحاربة  خالل  فترة األطفال     

-19كوفٌد  – كوروناتفشً فٌروس    

 

 

سراالٌعموبًالزهراء فاطمة   
 
 

 

 

 

 إهداء



 

 
 

 

 

  دون استهانة و ال تهوٌل 19حدث ابنن عن كوفٌد 

  والترفٌهبمشورته جدوال زمنٌا ٌشمل الدراسة ضع 

  كن لدوته فً تطبٌك شروط السالمة الصحٌة 

  استخدام األجهزة اإللكترونٌةلنن 

 مارس رفمته أنشطة بدنٌة 

 شاركه ألعاب تحدي الملل 

 كن لدوته فً المراءة 

 

 

سرا الٌعموبًالزهراء فاطمة   
 
 

 

 

 

 توصٌات



1لعبة تحدي الملل   

 إختر ممولة أو مثاال ٌتضمن لٌمة محددة

.و نالشها معه   

 

إجعل من ٌران ٌدعو لمن ربان: مثال      



 

 

 

 

أعواد لتصحٌح المعادلة 3حرن   

2لعبة تحدي الملل   



 

 

 

 

2حل لعبة تحدي الملل   



 

 

 

 

 أزل عودٌن للحصول على مربعٌن

3لعبة تحدي الملل   



3حل تحدي الملل   



4لعبة تحدي الملل   

 تحتوي حروفها ال أكبر عدد من الكلمات أوجد

 . نماطعلى 

 ...مهد، علم، صلصال : مثال      

 حرفٌنأكبر عدد من الكلمات مكونة من أوجد  .

 ....فن، مد، سد : مثال 

 



5لعبة تحدي الملل   

 شاركت فً سباق للجري وتجاوزت 
ما هو ترتٌبن؟. المتسابك األخٌر  

 
أصال هو المتسابك األخٌر: الحل     



6لعبة تحدي الملل   

الشً الذي كلما زاد نمص؟ ماهو  
 

العمر :الحل     
 



7لعبة تحدي الملل   

...  تطٌر بال جناح  .. تضرب بال سبب 

فما هً ؟ .. تسبب الفرح و الغضب   

  
الكرة: الحل        



8لعبة تحدي الملل   

 أوجد الفرولات بٌن الصورتٌن



9لعبة تحدي الملل   

 أوجد الفرولات بٌن الصورتٌن



10لعبة تحدي الملل   

 أوجد الفرولات بٌن الصورتٌن



11لعبة تحدي الملل   

 أوجد الفرولات بٌن الصورتٌن



12لعبة تحدي الملل   

 أٌن الطرٌك؟



13لعبة تحدي الملل   

 أٌن الطرٌك؟



14لعبة تحدي الملل   

 أٌن الطرٌك؟



 كم مثلثا فً الصورة ؟

15لعبة تحدي الملل   



16لعبة تحدي الملل   

 إلرأ الكلمات بتتابع ثم عكسٌا ثم عشوائٌا ؟



17لعبة تحدي الملل   

 كم مربعا فً الصورة ؟



18لعبة تحدي الملل   

 أوجد أكثر من طرٌمة الستخراج الماء من الكأس



19لعبة تحدي الملل   

سنوات ؟  10لو استٌمظت فزاد عمرن ماذا   



؟8اربط الخانات التً حاصلها   

20لعبة تحدي الملل   



 

 

أسأل هللا العلً المدٌر أن ٌتمبل هذا العمل     

 

.و ٌرفع عنا البالء و ٌبعد الداء  

 

 

سرا الٌعموبًالزهراء فاطمة   
 

 

 

 

 

 ختاما


