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لعبة رباعیّات الفانوس

لعبة جديدة من إنتاج طاقم مكتبة الفانوس لتشجیع القراءة للطّفل ومعه. 
(المفضّل  PDF، كّل ما علیكم ھو تحمیلھا وطباعتھا  اللّعبة متوافرة في ملّف 
بروح  والتّحلّي  اإلرشادات،  قراءة  البطاقات،  وَقّص  لحفظھا)  بنايلون  تغلیفھا 

مرحة ورياضیّة واآلن أنتم جاھزون للّعب.

الھدف من اللّعبة: 

• تحقیق المتعة أوًّال؛
والقیام  ومعھم،  ألطفالھم  الفانوس  مكتبة  كتب  قراءة  على  األھل  تشجیع   •

بأنشطة حولھا؛
• االستماع للتّسجیل في الّشريط المربّع في الغالف الخلفّي لكّل كتاب؛

تفاصیل اللعبة:

- عدد الالعبین: 2 أو أكثر 
- سّن الالعبین: من 3 سنوات فما فوق (اللّعبة ال تستوجب معرفة القراءة)

عدد البطاقات:
- رباعیّات كتب الروضة: 8 مجموعات، في كّل مجموعة 4 بطاقات – اإلجمالّي: 

32 بطاقة
- رباعیّات كتب البستان: 8 مجموعات، في كّل مجموعة 4 بطاقات - اإلجمالّي: 

32 بطاقة
*مالحظة: من المفضّل لألجیال الصغیرة اللِعب ببطاقات

كتب الروضة دون دمجھا ببطاقات كتب البستان. 

كیفیّة اللِعب:

في لعبة رباعیّات الفانوس لعام 2021 ثماني مجموعات، كّل مجموعة تحمل 
اسم كتاب من كتب قائمة الّروضة أو البستان الثمانیة، نحو: مجموعة "أنشودة 
الصباح"؛ مجموعة "القنفذ الصغیر"... كّل مجموعة تحتوي على أربع بطاقات، 



الذي جمع  الّالعب  يكون على  وإثارًة،  أكثر متعًة  اللّعبة  للّعب – لجعل  الثّاني  المستوى 
رباعیة (كل البطاقات األربع في نفس المجموعة) أن يتفاعل مع نشاط أو سؤال يختاره في 

بطاقة "نحكي" أو بطاقة "نعمل"، كشرط للحصول علیھا.  
اللّعب بھذا المستوى يتطلّب وجود العب واحد على األقّل متمكّن من القراءة. نوصي 

بمشاركة أحد األھل أو أحد اإلخوة الكبار.

إيضاحیّة  صور  مع   4 إلى   1 من  مرقّمة  ثابتة  مواضیع  أربعة  بطاقة  كّل  وفي 
لتسھیل اللِّعب على الصّغار: 

في كّل بطاقة من المجموعة نفسھا يكون أحد البنود َمْوسوًما بلون مختلف عن 
سواه.

 
انتھاء  حتّى  الرباعیّات  من  ممكن  عدد  أكبر  على  الحصول  ھو  الّالعبین  ھدف 

البطاقات:

نستمع نعمل نحكي نقرأ

نستمع نعمل نحكي نقرأ

8. تنتھي
اللعبة عندما

يفرغ الصّندوق
من كّل

البطاقات،
وتكتمل

الّرباعیّات

7. إذا كانت
اإلجابة "ال"،
يأخذ بطاقة

من الصندوق
وينتقل الّدور
لِّالعب التالي

6. إذا كانت
اإلجابة "نعم"،
يأخذ البطاقة
التي حزرھا،

ويواصل توجیه
أسئلته إّما

لِّالعب نفسه
أو لَِالعب آَخر

9. الفائز ھو
الذي أحرز
أكبر عدد

من الّرباعیّات

1. نخلط
البطاقات

جیًّدا

2. نعطي كّل
العب أربع
بطاقات،

ونضع
في المركز
البطاقات
المتبّقیة

وھي مقلوبة،
وھذا سیكون

الصندوق

3. يتوّجه
الّالعب األوّل

ألّي العب
يختاره،
ويسأله
إذا كانت

لديه مجموعة
معیّنة تنقصه

بعض بطاقاتھا،
مثًال: ھل لديك

مجموعة
"أنشودة الصباح"؟

4. اإلجابة
تكون "نعم"

أو "ال"

5. إذا كانت اإلجابة
"نعم"، فعندھا
يتابع الّالعب
األوّل ويسأل
عن البطاقة
التي تنقصه

إلتمام الرباعیّة، مثًال: 
ھل لديك بطاقة
رقم 3 "نعمل"؟


