
كتالــــــــوج
٢٠٢١ ما�لعاب



من نحن؟
نحــن مجموعــة مــن ا
�مــ� وا
بدعــ� والحا
ــ� تجمعنــا مهمــة واحــدة وهــي 

ا�خــذ بيــدك لحيــاة غنيــة با
عــ� عــن طريــق تطويــر أ�ــاط ع�قاتنــا ا�نســانية 

والوصول إ� ا�رتواء بالتواصل العميق والحقيقي.

الفئة ا�ستهدفة
١. الشباب والشابات +١٦

٢. العوائل الحديثة ٢٥ - ٤٥



الهدف من ألعبنا الخاصة
بتعميق  التواصل

١. تشجيع الحوارات العميقة

٢. ن¥ الضحك

٣. صناعة ذكريات ممتعة

العب من أجل تواصل أعمق
يشــعر كل  حيــث  وعقليــا  عاطفيــا  آمنــة  عمليــه  هــو  اللعــب 

شــخص با�مــان والراحــة لوجــود تلــك ا
ســاحه الحــرة للتعبــ±، 

ا
زاح والضحك من غ± أي أقنعة!



هــي عبــارة عــن لعبــة عائليــة لتقريــب وســد الفجــوة بــ� ثقافــة جيلــ� 

أصبحــوا متباعديــن بفعــل التقنيــة ومــع تغيــ±ات العــ¾، عــن طريــق 

ــوي  ــة. تحت ــات العربي ــة الثقاف ــاة مــن كاف ــال شــعبية منتق ــل أمث Àثي

عــÅ: ســاعة رمليــة تحتــوي عــÅ ٩٠ ثانيــة، ١٤١ عــÂ مكتــوب عليهــا 

أمثال، ورقة تعلÆات، ورقة أمثال.  

بدون كم

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة

أمثـــال



لعبــة بــدون ك�م فــن وطــرب عبــاره عــن200 عــÂ بهــا مجموعــه مــن 

ا�غــاÍ وا�فــ�م العربيــه وا�جنبيــه للÌثيــل خــ�ل دقيقــه ونصف. كل 

ماعليــك هــو اختيــار عــÂ والÌثيــل وإذا أردت إضافــة بعــض مــن 

التحــدي ماعليــك إ� اســتخدام نــرد التحــدي وإضافــة ا
زيــد مــن ا
تعــه 

للعب. أما اذا احتجت للمساعده فÆكنك استخدام نرد ا
ساعده! 

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة

بدون كم
طرب وفن



هــي عبــارة عــن 300 كــرت ممتلئــة بذكريــات زمــن الطيبــ� وموضوعــات 

الفيلــم/  تخمــ�   Åعــ فريقــك  مســاعدة  هــو  عليــك  مــا  كل  أخــرى، 

ا�غنيــة/ الكلمــة الــÕ قمــت بســحبها (بــدون ك�م) وباســتخدام أحــد 

الطرق الث�ثة: الرÖ - الÌثيل - تركيب الكروت وجمعها.

بدون كم
Öنسخة الر

لایر سعودي١٣٧
شامل الÇيبة



، الهــدف منهــا هــو مســاعدتكم 
ً
صنــدوق يحتــوي عــÅ أكــÛ مــن ١٥٠ ســؤا�

ومتعة.الصنــدوق   
ً
عمقــا  Ûأكــ اجÌاعيــة  أو  عائليــة  حــوارات  بــدء   Åعــ

يحتوي عÅ ث�ث أنواع من ا�سئلة.

حكاوي

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة



هــي لعبــة متنقلــة، àكــن تعليقهــا عــÅ الحقيبــه أو ß الســيارة، Þ اللعــب بهــا 

ß أي وقــت، ســواء ß الســيارة، الطائــرة، أو عــÅ طاولــة الطعــام داخــل 

مطعــم . الهــدف : هــو أن تكــون الرحــ�ت وا�وقــات العائليــة ممتعــة 

ــارة  ــة إ� زي ــق متجه ــة ß الطري ــا العائل ــÕ تقضيه ــك ال ومســلية ،ســواء تل

ــارة عــن  مــكان مــا، ß رحلــة عــÅ الطائــرة ، أو خــ�ل الســفر الــáي. هــي عب

لعبت�:لعبة(أســئلة مفتوحــة): هــي عبــارة عــن أســئلة تدعــو للنقــاش وتحفــز 

عــÅ البــوح وا�عäافــات الشــخصية، ولعبة(تحــت القــã) : هــي عبــارة عــن 

 Åمختلــف مــن القصــص ، وتشــجعك عــ åمهــام وأســئلة تأخــذك إ� عــا

استخدام خيالك الواسع لتأليف قصص غريبة، أو مخيفة ، أو مضحكة.

حكاوي السفر

لایر سعودي٥٦
شامل الÇيبة



  

حكاوي � العمق
مجموعــة مــن ا�ســئلة تأخــذك ß عــواå جديــدة داخــل عقــول أصدقائــك، تكتشــف ماهــو مفهــوم 

الحــب والعائلــة لديهــم، وتغــوص معهــم بعيــًدا ß البحــث عــن معــاÍ الحيــاة، تجــرب معهــم صعوبة 

اختيــار èء مفضــل عــè Åء مفضــل آخــر، هدفنــا أن تكــون حــكاوي الشــلة أكــÛ مــن مجــرد 

ا ß العمق.
ً
éحكاوي عادية، أن تكون حكاويكم دا

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة



 

صندوق العجائب
صنــدوق العجائــب ìــم خصيصــا ليكون الصنــدوق ا
ثاë لêجÌاعــات العائلية بكافة 

أحجامها ومناســباتها. فهذا الصندوق يســتطيع اســتيعاب ا�جÌاع ا
عقود ß العائلة 

الصغ±ة ا
كونة من 3 أشخاص كما أنه مفيد للغجÌاع الذي يضم أكÛ من 30 شخص 

. الهــدف مــن هــذا الصنــدوق هــو أن نصنــع خáة فريدة للعائلة تصنــع جíا ممتدا ب� 

ترفيه وسعادة جيل�. ويحتوي عÅ 4 ألعاب (لعبة الكمكم، لعبة حمام جانا مس±، 

لعبة ا
همة ا
ستحيلة، لعبة لبيب و
اح)

لایر سعودي٩٩
شامل الÇيبة



طار من عق�
 Åك عــáمواجهــة مــع �عــب آخــر وتجــ ß تضعــك îلعبــة طــار مــن عقــ

تذكــر مðيــات أشــياء عاديــة وبديهيــة وÀــّر علينــا بشــكل يومــي لكنهــا 

نــò عنــد الحاجــة. يتنافــس أصحــاب الكــروت ذات الرمــوز 
ُ
ß ا�غلــب ت

ا
تشــابهة عــÅ تðيــة èء عــادي كماركــة شــامبو أو ممثــل مشــهور. 

طــار مــن عقلــك ا�Ö � بــأس اضحــك واعــط كرتــك للفائــز واســحب 

ا آخًرا. 
ً
كرت

لایر سعودي٦٨
شامل الÇيبة



  

أ¡ار ا�خ�
وا
حفــزة  ا
ثــ±ة  بالتحديــات  مليئــة  لعبــة  هــي   öخــ
ا أ÷ار 

 Åك عá٤٠٠ تحدي ســتج Åللقــدرات ا�بداعيــة، تحتــوي اللعبــة ع

 Õخــاوف الــ
نفــض  الغبــار عــن إبداعــك، و ســتجعلك تــودع كل ا

تحــول بينــك وبــ� التعبــ± عــن نفســك، وســتبø ثقتك بنفســك، 

وتطور مهاراتك القصصية.

لایر سعودي٩٩
شامل الÇيبة



هــي لعبــة ÷يعــة وممتعــة تعÌــد عــÅ مهــارة الســؤال وا�قصــاء أو 

الحذف.ببســاطة كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تكشــف الشــخصية الغامضــة 

الــà Õلكهــا منافســك مــن خــ�ل طــرح أســئلة. تحتــوي اللعبــة عــÅ: 30 كــرت 

ازرق، 30 كرت أخÇ تفاحي، 30 كرت وردي وورقة تعلÆات.

حزر م¢؟

لایر سعودي٥٦
شامل الÇيبة



 Õهــذه اللعبــة الــ Åتطلــق عــ Õــاء الــùالــورق، الكوتشــينة وغ±هــا مــن ا�

 ß رافقتنــا Õيتشــارك حبهــا أغلــب ســكان الكــرة ا�رضيــة. هــذه الكــروت الــ

الطفولــة وا
راهقــة، وå نتخــÅ عنهــا ß رشــدنا. كــروت اللعــب الــà Õكــن أن 

ــا  تلعبهــا بعــدد � محــدود مــن القوانــ� وبأشــكال مختلفــة ومتعــددة، قمن

اúن بت�Æهــا بت�ــö مــرح ومســتلهم مــن ثقافتنــا العربيــة الغنيــة بالرمــوز  

والعناû الجميلة.

ورق

لایر سعودي٤٥
شامل الÇيبة



  

 تحتــوي اللعبــة عــÅ أكــÛ من ٣٠٠ ســؤال يبــدأ ب م� ß الغرفة؟

ß �م :
ً
 تختــáوا مــن خ�لهــا معرفتكــم لبعضكــم البعــض، مثــ�

الغرفة داþا ت�ý منديل ß شنطته؟

م¢ � الغرفة

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة



  

غطيها §تخليها
هــي لعبــة يتنافــس ال�عــب فيها بالتغطية عــÅ مربعات ا
نافســ�.. لتكون مربعاته 

ا
كشوفة ß لوح اللعب هي ا�كß Û نهاية الجولة.

لایر سعودي١٠٢
شامل الÇيبة



نقاط البيع



www.rpsstudio.co

hello@rpsstudio.co

@rps_studio

@rps_studio

للتواصل معنا


