
 

 

 الحياة لعبة هذه

 

 

 اللعبة قواعد :

وفقاً للعدد الذى يظهر  النرد  للعب بهما. تتبادلون األْدوار في رمي  )قطعتين   (و شيئين نرد تحتاجون إلى 

 لكم. ثم تجيبون على السؤال المطلوب. يمكن لالعب اإلجابة على الّسؤال بأي لغٍة أجنبيٍة. 

َواحدةٍ. في نهاية اللعبة يحسب لكال الالعبين الفوز إلنهما   ال تحسب اإلجابات التي تتكون من كلمةٍ  

فا على بعضهما بعضاً ويُطورا من مهارتهما اللغوية    .استطاعا أن يتعرَّ

 

 

 البِداية

 

 

 ؟  إخوة  لديك هل  

 هل كان لديك حيوانات اليفة في البيت؟ 

 هل كنت في الرو ضة؟ 



 

 

 ؟  المفّضل معلّمك كان من  

 ماذا كنت تريد ان تصبح عندما كنت صغير؟ 

 ؟  قريةالهل كنت تعيش في المدينة ام في 

 ؟  منك بالقرب  شونييع أقاربك هل

 ؟ لديك لمفّضل الكتاب كذلك  و المسلسل و اللعبة هي ما

 ؟  البيت  خارج او داخل تلعب  كنت  هل

 استراحة 

 ؟  كنت  مدرسة اي في

                                                                            ؟ هو النظام الدراسي في بلدككيف 

؟م) في األدب  أم في العلو ؟لدراسية  في اي تخصص أتممت المرحلة ا   

 ؟  ةالمفّضل مادتك ماذا كانت 

 ؟ تعجبك ال التي المادة هي ما

 يومك؟  في الدراسية ت  الساعا عدد  كم

 المدرسة؟  الى الطريق كان كيف

 ؟ المفّضلة هوايتك كانت  ماذا

 ؟  المسموحة غير و  المسموحة ؟ القواعد  كانت  ماذا

 )النظافة في البيت(؟  ةيالمنزل واجباتك كانت  ماذا

 صغيراً؟  كنت  عندما بها  مسموحة الغير االشياء ماهي

 استراحة 

 تدرسين؟  اذ ما /تدرس؟ اذ ما

 ؟ ___ تدرسين  /تدرس ا ذ  لما



 

 

 تسكنين؟  /تسكن  اين

 الجامعة؟  الى الطريق كان كيف

 ؟  ”جوتنجن  “ في المفّضل مكانك ماهو

 ؟ لالمنز في االكل هل يعجبك

 للدراسة؟ المفّضل مكانك اين

 استراحة 

 فيها؟  تعمل تريدان التي ةالمهن ماهي

 ؟ ة المكتب في تعمل ان تريد  هل

 تغيرالشركة بعد وقت قصير؟  ان اوتريد  طويلة ةلمدّ  شركة في تعمل ان تريد  هل

 ؟العملفي  زمالئك مع العالقة ةاهمي ماهي

 ما هو األهم: األمان ام الحرية؟ 

 العمل؟  في تراها التيوالسلبيات  اإليجابيات   ماهي

 شريكة حياتك؟  شريك او  في تكون ان يجب  الّتي المواصفات  ... ماهيرأيك في

 هل وجدت شريك او شريكة حياتك؟ 

 ؟ ديانتك فياو بلدك في بالزواج االحتفال يتم كيف

 هل تريد ان يكون حفل زواجك كبيرام صغير؟ 

 عائلة؟  تكوين تريد  هل

  تتمنى؟ اطفال كم

 استراحة 

 محّرم؟  ك بلد  في الموت  موضوع هل

 بلدك؟ في الدفن مراسم هي كيف



 

 

 والصحة؟  ا الطويل المهم؟ العمر ماهو

؟اين تريد ان تقضي بقية حياتك عندما تكون كبير في العمر  

  ية المسنّين؟  ارع مركز تريدان تذهب الى

 عليه؟ التندم الّذي الشي ماهي

 راضياً عن نفسك؟  تكون اليه لكي  تصل ن ا تريد  مادا

 نهايةاللعبة 

 

 


