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  به نامش و به یاد حجتش

  راهنماي بازي فتح خیبر 

  باسالم خدمت شما مدرسین گرامی 

  جذاب است که در صورتی که مدرس گرامی همه نکات این بازي را رعایت کند میتواند لحظات بسیار خوبی را براي کالس خود رقم بزند حه محور بازي فتح خیبر یک بازي صف

، گروه ها اسم گزاري شده و با قرعه مشخص میشود که کدام هر گروه یک مهره میدهید  بهبازي به این طریق است که بچه هاي کالس را به گروه هاي دو الی سه نفره تقسیم میکنید و 
  گروه شروع کننده بازي است 

که نقش تاس را بازي میکند و هر گروه در وجود دارد  6تا  1کاغذ شماره گذاري شده از  6 از آن دو کیسه وجود دارد که درون یکی) پارچه اي یا پالستیکی ( دست مدرس دو کیسه 
  و مهره گروه به میزان همان عدد از جدول پیش رود که مامور این کار است را بفرستد تا یک عدد را از کیسه خارج کند ا گروه یک نفر از اعظ یباشد بایدهنگامی که نوبت خود م

هم بسیار جدي که  حاوي کاغذ هایی ایست که بردارنده کاغذ میبایست آن را انجام دهد ، این اعمال هم میتوانند درسی باشند هم طنز باشند و) کیسه عمل ( اما کیسه دوم ، تحت عنوان 
خیر دو بار عرض خانه را طی سینه  –جوك خنده دار تعریف  –تا بشین پاشو  10 –دور به دور خانه  10چرخیدن  – یک سوال درسیدادن پاسخ ((( به عنوان مثال میتوان به اعمالی چون 

  . . .  )))) .و   -10و یا + 10و یا امتیاز  ب برگرددیا حتی مهره سه خانه به عق و لیوان آب 5تا  3خوردن  –کردن 

داستان به چندین قسمت جذاب تقسیم شده که مدرس میبایست تعریف داستان جنگ خیبر است که به پیوست تقدیم شده است هدف از این بازي : اجرا بازي و رنگ بندي ها طریقه اما 
  .  . . . در طول این بازي با جذابیت فراوان تعریف کند 

توجه (( ه طور کامل بشنود داستان را ب 1را دریافت میکند و همچنین میبایست قسمت + 10مختص همین موضوع است که وقتی مهره هر گروه به این خانه رسید میزان امتیاز  رنگ آبی
   ))شود که گوش دادن به داستان براي تمامی گروه ها اهمیت دارد پس اگر گروهی گوش نداد تنبیه میشود 

  ل بردارد که وقتی مهره هر گروه به خانه زرد رسید باید یک کاغذ از توي کیسه عممخصوص برداشتن از کیسه عمل است  رنگ زرد

  به جهت این است که اگر مهره اي بر روي آن قرار بگیرد یک دور از بازي محروم است )) ایست (( یا خانه  رنگ قرمز
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