
ABC GAMEقراءة األحرف / 
 

 إمكانيات وتعليمات
 

 للمبتدئين ABC -تعليم وتلقين أحرف ال
 

 للعب.بواسطة الصور الموجودة على ورق ا اأحرف وقوموا بعرضه 5-3ا باختيار قومو
 

عندما يقوم المشتركون بالتعرف على األحرف والرنات بدون   C - cat, cactus, cake, candyعلى سبيل المثال: 
 يكون باإلمكان إضافة صور. سمساعدة الصور, 

 

 (  قوموا باستخدام ورق اللعب وكأنها بطاقات المعةflash card) .لتعليم أو فحص ما تم تعليمه 

 ختلفة  لألحرف كيفما هي ظاهرة في الجزء العلوي من أوراق اللعب قوموا باعطاء أمثلة م- a, a, a. 
 
 

 اكتساب قدرة قراءة أولية وفهم مزيج األصوات –البدء بالقراءة 

على سبيل المثال, عندما نعرف األحرف ب التي تم تعلمها. سيكون باإلمكان بناء قوالب كلمات أساسية بواسطة أوراق اللع

C,A,T,M,S  :سيكون باإلمكان تركيب الكلماتcat, mat, sat  من خالل وضع بطاقات اللعب مع األحرف المالئمة أحدها

 بجانب اآلخر.

 (ثانية , وما شابه 30يمكن اللعب من خالل الوقت )كم من الكلمات سيكون بمقدوركم بنائها خالل 

 يمكن معرفة كم من الكلمات يمكن بنائها بواسطة األحرف )يشمل الكلمات التي ال معنى لها(

 مشتركين 6-2لعبة رباعية كالسيكية : 

اق لعب وفقاً لتقدم بعد التمكن من الحروف الخمسة األولى, سيكون باإلمكان البدء باللعبة الرباعية الكالسيكية, وإضافة أور

 األحرف.

 أوراق لعب لكل حرف. 4تتكون اللعبة من سلسلة مجموعات تحتوي على 

 يهدف الالعبين الى تجميع أكبر عدد من الرباعيات حتى انتهاء العلبة.

 قوموا باختيار أوراق اللعب الخاصة باألحرف التي تم تعلمها. .1

 ورقة لعب(. 44ورقة لعبة )لكن ليس أكثر من  20أحرف, أي  5من المفضل اللعب بواسطة 

 أوراق لعب لكل مشترك. باقي أوراق اللعب ستبقى مقلوبة في "الصندوق" الرئيسي. 4قوموا بخلطها جيداً ووزعوا  .2

 الالعب األول سيتوجه الى الالعب الثاني وفقاً الختياره وسيسأله عن التسلسل: .3

?Do you have C 

 من الممكن ان تكون اإلجابة: .4

.Yes, I do 

 أو

.No, I don't 



 تي تنقصه:لاذا تمت اإلجابة عن ذلك باإليجاب, سيواصل السؤال عن ورقة اللعب ا .5

?Do you have cat 

 أو

?Do you have cactus 

 . اذا كانت اإلجابة نعم, سيحصل على ورقة اللعب وسيكون بمقدوره مواصلة توجيه األسئلة .6

 اذا كانت اإلجابة ال, سيأخذ بطاقة لعب من "الصندوق" وسينتقل الدور الى الالعب التالي.  .7

 .يمكن سؤال أية العب واالنتقال من العب الى آخر, في حالة حصولنا على ورقة اللعب التي قمنا بطلبها 

 ها بسؤاله:في حالة أردنا الطلب من الالعب ذاته ورقة لعب أخرى من داخل الرباعية, نقوم عند 

?Do you have more 

اذا ما لم يعد بحوزة الالعب أياً من اوراق اللعب, لكن هناك بعض أوراق اللعب التي تبقت في الصندوق, سيكون  .8

 بمقدوره أخذ ورقة لعب أخرى ومن ثم مواصلة اللعب.

 لتسلسالت.جميع ا لستنتهي اللعبة عندما ال تكون هناك بطاقات لعب أخرى في الصندوق, وتم استكما .9

 المشترك الفائز, هو المشترك الذي نجح بتجميع أكبر عدد من الرباعيات.  .10

 

 

 


