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  ملخص البحث:
مـن ذلـك  ل أشـعارهم؛الشعراء هذا املثَـمَّن ضقد و  .اللعب هجرَّ  دٍّ جِ  ربَّ  يداين:مجاء يف جممع األمثال لل

  واس:نُ مثًال قول أيب 
  عبُ ويَنش منه  يَبَتدي        َبُب  ـله س  ى إالّ ما َهوً 

  ُربَّ ِجدٍّ َجرَُّه اللعبُ         ا ما َمَزحُت به  صاَر ِجد 
يؤيـد ذلـك مـا ؛ نقـيضعلـى طـريف  اللعب واجلِـدَّ أن  ،يف نفوسهم واملطمئنَّ ستقر يف أذهان الناس ولكن امل

  أبو متام يقول:. وهذا "اِجلدّ  اللعب ضدُّ " :يف لسان العرب مادة (لعب)جاء يف 
  عبِ يف َحدِّه اَحلدُّ بني اِجلدِّ واللَّ          من الكتب   نباءصَدُق أُف أيالس

 األطفـال يف حيـاة اإجيابيًـ اأثـرً  لأللعـابصـحيح أن ؟ وهـل ا نقـيض اجلِـدّ فما حقيقـة اللعـب؟ وهـل هـو حقـ
وهـل  ؟اكتساب املعرفـةهم على وتعينُ ، إىل األطفال تقريب مبادئ العلم علىاأللعاب ساعد توسلوكهم؟ وهل 

 وْصُف األلعاب التعليمية  ينطبق على
َ
  ؟: رب ِعْلٍم جرَّه اللعباملعدَّل لِ ثَ امل

والعوامـــل  ،فـــاليف حيـــاة األط هفوائـــدَ  ، ويعـــدِّدلعـــببتعريـــف ال فيبـــدأ، ســـيجيب عنـــه هـــذا البحـــث اا مـــهـــذ
ـــا، ا، هـــومزايـــا اســـتعمال احلاســـوب في، أمهيـــة األلعـــاب التعليميـــةيـــذكر مث وأنـــواع األلعـــاب، ، فيـــهاملـــؤثرة  وجماال

  ا التطلعات. ، وبعض التقنيات املستعملة فيها، وأخريً هامناذج منو 
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  بعِ اللَّ  -1
  تعريف اللعب: 1-1

ق يف كتابـه (الفـروق يف اللغـة) بـني اللهـو واللعـب؛ فـرَّ ي. ولكـن أبـا هـالل العسـكري د: ضد اجلِـاللعب لغةً 
 ذلـك أن ،هلـولـه  يقـال الاللعـب ألغـراض مفيـدة، فـإذا كـان فـ ا.لعب، ولـيس كـلُّ لعـب هلـوً  ن كلَّ هلوٍ ل: إو قيف

  .همهويُ  عنيهيَ  عما وَيشغُله نساناإل يُلهي نهأل اهلوً  يُمسِّ إمنا و  ،انفعً  بعقِ يُ  ال لعبٌ  اللهو
يقوم به  )free( أو غري موجه )directed( نشاط موجـه أنه :عدة تعريفات أمهها لعبفل يف املصطلحأما 
م  األطفـــال ســـهم يف تنميـــة ســـلوكويســـتغله الكبـــار ليُ  ،تحقيـــق املتعـــة والتســـليةلاألطفـــال   بأوجههـــاوشخصـــيا

  )Goodقاموس الرتبية ملؤلفه . (املختلفة العقلية واجلسمية والوجدانية
إمنـا  ،غاية لهال  بٌ عِ لَ إىل صنفني:  ماوعدمهوالفائدة من جهة النفع  ف اللعبَ صنِّ أن ن ميكنوعلى ذلك 

 املفيـدالنـافع ن هـذا اللعـب عـو مًعـا. يف آٍن ملتعة والتسلية حيقِّق النفع والفائدة وا ولعبٌ رد املتعة والتسلية، هو 
جــاء ذلــك يف كتــاب   تكــون إال مــع اللعــب.فــإن املــروءة ال ،العبــوا ِينَّ لولــده: يــا بَــبــُن الــزبري اكــان يقــول عــروُة 

ينَـَورِيّ    .(ربيع األبرار) للزخمشري وكتاب ،(عيون األخبار) للدِّ
  

  :اللعب في حياة األطفالفوائد  1-2
أننــا عنــدما وال شــك يف . هالطفــل وحياتُــ عــاملَُ فاللعــب هــو ؛ االعالقــة بــني الطفــل واللعــب عالقــة وثيقــة جــد 

وغريهــا مــن  ا نعــين األلعــاب الرتبويــة اهلادفــة، مســتبعدين ألعــاب العنــف واإلثــارة، فإمنــاللعــبفوائــد نتحــدث عــن 
ا أن تؤدي إىل تصرفات عدوانية وسلوك منحرف... األلعاب   اليت من شأ

ــ ،اجســمي يف حيــاة األطفــال متعــددة  فوائــدَ  للعــبأن  بّينــت الدراســاتوقــد  ــ ،اوعقلي  ،القيــخُ و  ،اواجتماعي
  :اللعبف ؛اوتربوي 
  الناحية اجلسمية:من  -1

ــ ؛لطفــللحركــي ضــروري  نشــاطٌ  هــو و ه. ويصــرف الطاقــة الزائــدة عنــد ،هويقــوي جســم ،هي عضــالتألنــه ينمِّ
  .واالنفعاليةوالعقلية حيقق التكامل بني وظائف اجلسم احلركية إىل ذلك 

  :من الناحية العقليةو  -2
 تعـــرُّفعلـــى و  ،مـــه اخلـــارجيعالَ  إدراك علـــى، و ومهاراتـــه اللغويـــة هوتفكـــري  تـــهذاكر  منـــوعلـــى  يســـاعد الطفـــلَ 

    .هذه احلقائق يف كلمات صوغيستطيع  ن كان الإو ، الكثري من حقائق احلياة
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  من الناحية االجتماعية:و  -3
اجلماعة.  ه إىلز انتماءَ ويعزِّ ، حقوق اآلخرين واحرتامَ  ،العمل اجلماعي ةَ وقيم ،التعاونو  النظامَ  م الطفلَ يعلِّ 

  .اآلخرين هِ رْ ومييل إىل العدوان وكُ  ،ايصبح أناني  ،أقرانهميارس اللعب مع  الذي ال الطفلُ و 
  :لقيةة اخلُ من الناحيو  -4

 ،كالعــدل  ؛احلميــدم مــن الكبــار معــايري الســلوك يــتعلّ ف ؛م األخالقــي املعنــوي للطفــليســهم يف تكــوين النظــا
  لصرب.وا ،وضبط النفس ،واألمانة ،والصدق
  :ومن الناحية الرتبوية -5
  ..كالتضحية والتعاون.  الفاضلةشجعه على الكثري من القيم يو ه، ضبط سلوكيو ، هذب الطفلَ ي

  

  :العوامل المؤثرة في لعب األطفال 1-3
. ويعــود دائًمــانمط واحــد بــال و  ،ال يلعبــون بدرجــة واحــدة مــن احليويــة والنشــاطمــن املالحــظ أن األطفــال 

  ؛ منها:ب األطفاللعتتحكم يف السبب يف ذلك إىل وجود عوامل كثرية 
  :العامل الجسدي 

؛ لطفــللالعضــلي و االتســاق العصــيب و  ،احلركــيو علــى مســتوى النمــو احلســي  بعيــد يتوقــف اللعــب إىل حــدٍّ 
  ا باأللعاب.اهتمامً  ناقصة أقلُّ الالصحية  ةرعايال ذوطفل الو  ،ا يلعب أكثر من املعتلّ الطفل الصحيح جسدي ف

  :العامل العقلي 
 وأوفـر، العبًـ النباهة أكثرُ و الذكاء بفاألطفال الذين يتصفون  ؛والدته مبستوى ذكائه يرتبط لعب الطفل منذ

ويرغبــــون يف  ة والعقليـــة،الرتكيبيــــ يف اللعـــب، ويفضــــلون األلعـــابَ  ا أطـــوليقضـــون وقتًــــهــــم و  .ا يف لعـــبهمنشـــاطً 
  أللعاب الفردية. ا

  عامل البيئة: 
ؤثر يف نشاط اللعب عند األطفال. وقد ختتلف اهتمامات املناخ ت فطبيعةُ  ؛بعِ اللَّ  للبيئة أثر واضح يف نوع

م عـن األطفــال يف  األطفـال باللعـب ومــواده بـاختالف البيئـة. فاألطفــال يف املنـاطق السـاحلية ختتلــف اهتمامـا
م يف البيئات األطفال يف البيئات الصناعية يهتمون بألعاب ختتلو  ،املناطق الداخلية أو الصحراوية ف عن ألعا

  .ةالريفي
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  :واالقتصادي العامل الثقافي 
تمــع أجيــال األطفــال عـــن وتــرث  .ومبــا يســوده مــن عــادات وقــيم وتقاليــد ،يتــأثر لعــب األطفــال بثقافــة ا

ا تمع وتشيع فيه. أنواعً  سابقا   ا من األلعاب تنتشر يف ا
ين أكثـر تكلفـة مـن املوسـر األطفـال ألعـاب ف .اا وكيًفـيف لعب األطفال كمـ أثر كبريوللمستوى االقتصادي 

مـن الوقـت املتـاح لألطفـال  أقـلَّ  ا مـا يكـونغالبًـسـر الفقـرية الوقـت املتـاح ألطفـال األاألطفـال الفقـراء، و  ألعاب
  سر الغنية.من األ
  

  :ب عند األطفالالعأنواع األ 1-4
ـــتأثري و  ،اووظائفهـــ ا،أهـــدافهو ، اومســـتويا ،طبيعتهـــااختالف بـــعنـــد األطفـــال  األلعـــاب أنـــواعختتلـــف   ،اا
هم ، ومراحلِ اهاملشاركني فياألطفال  وعددِ تنفيذها،  ومكانِ  ،ةفيالثقاجتماعية و البدنية واحلركية واال اوخصائصه
هــــذه األلعــــاب اخلاصــــة بكــــل صــــنف مــــن  اســــتعراضُ  -يف هــــذه العجالــــة  –وملــــا كــــان مــــن املتعــــذر العمريــــة. 

  :هاأمه االقتصار على عمدنا إىلصناف، األ
  :األلعاب التمثيلية 

الــيت يراهــا الطفــل ســلوكهم وأســاليبهم  وتقليــدِ شخصــيات الكبــار  يتجلــى هــذا النــوع مــن اللعــب يف تقمــصِّ 
ا    ؛عديدة وهلذه األلعاب فوائدُ  .ةاأللعاب على خيال الطفل ومقدرته اإلبداعيهذه وتعتمد  .وينفعل 

ا م  فعندمايعاين منها الطفل. تنفس لتفريغ مشاعر التوتر والقلق واخلوف والغضب اليت ميكن أن منها: أ
  .تغلبه على خوفه من زيارة الطبيب علىن ذلك يساعده إف ،دور الطبيبالطفل ميثل 

ــــا ومنهــــا:  والتخطــــيط، وتوزيــــع  ،صــــغاءواإل ،املهــــارات االجتماعيــــة كاملشــــاركة تعلــــم الطفــــل العديــــد مــــنأ
ِ  والتعاونِ األدوار،    .ممع اآلخرين ومساعد

ــا ت  مــثالً  فســماعة الطبيــب ؛لعــامل مـن حــوهلمافهــم علــى  ، وجتعلهـم أقــدرَ طفــالاأل ثــري معلومــاتومنهـا: أ
ــخــرى يف بيئــتهمأ صــوات موجــوداتأىل إو ىل دقــات القلــب, إالســتماع افرصــة  هلــمتــوفر  ثــري تا . إضــافة إىل أ

 .كيفية عملها  عن كثريةلديهم تساؤالت  

  األلعاب الفنية: 
تفسـح وهـي . التـذوق اجلمـايلو لفنيـة الـيت تنبـع مـن الوجـدان, النشـاطات التعبرييـة ا يف لعـاباألهذه تتمثل 

  . اواملوسيق ،الغناءو والتلوين,  ،الرسمومن أمثلة هذه األلعاب: . للطفل فرصة التعبري عن مشاعره حبرية
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  :األلعاب التركيبية 
ري العلمــي وهــي ذات أثــر كبــري يف تنميــة التفكــ. الطفــلمــن املظــاهر املميــزة لنشــاط  األلعــاب الرتكيبيــةعــد ت

 ،األساســية يف الرياضــيات كــالطول مهــم املفــاهيمَ وتعلِّ لــدى األطفــال كاملقارنــة، والتنبــؤ، واملالحظــة، والتحليــل، 
  .واالبتكارم على التخطيط وكذلك تنمي قدرَ  ..واألجزاء. ،واألعداد ،واملساحة
الرتكيبيـة الـيت  اللَُّعـباج العديـد مـن بإنتـ احلديثـة التقانـاتُ ُعِنيـت فقـد  ،ا ألمهية هذا النوع من األلعـابونظرً 

ـــ  ؛تتناســـب مـــع مراحـــل منـــو الطفـــل مـــن  ،زل أو مستشـــفى أو مدرســـة أو منـــاذج للســـيارات والقطـــاراتكبنـــاء مْن
  املعادن أو البالستيك أو اخلشب وغريها.

  :(الحركية) األلعاب الرياضية 
نـــت قـــد بيّ و  .والعقلـــيلنمـــو اجلســـمي اويف  ،تعلـــم املهـــارات احلركيـــة يف ملموســـةً  األلعـــاب فوائـــدَ  هـــذهحتقـــق 

عالقــة إجيابيــة بــني ارتفــاع الــذكاء والنمــو اجلســمي الســليم لــدى األطفــال منــذ الطفولــة  بعــض الدراســات وجــودَ 
اية املراهقة.   املبكرة وحىت 

ُـــــدخلال  وهـــــذه األلعـــــاب ـــــا ذات قيمـــــة كبـــــرية يف التنشـــــئة  ،البهجـــــة يف نفـــــس الطفـــــل فحســـــب ت ـــــل إ ب
يف  ونال يشـرتك فاألطفـال الـذين عاون معهم.الت وكيفيةَ  ،مع اآلخرين تعلم الطفل االنسجامَ ي فبها ؛االجتماعية

. االجتمـــاعي واالنفعـــايلمقـــاييس التكيـــف  يفلون علـــى تقـــديرات منخفضـــة حيُصـــ ،رياضـــية صـــباهم يف ألعـــابٍ 
فرصــة ألن يتعلمــوا  ألنــه مل تكــن لــديهم ال، الشــغب ويثــريون املتاعــب مــونا مــا يتزعَّ كثــريً   األطفــالمثــل هــؤالء و 

   .همفاهدأأو يتحملون التعب اجلسمي لتحقيق  ،رياضيةروح بأو خيسرون  ،بتواضع يفوزونكيف 
  :التعليميةاأللعاب  

وقـد  ربات.اخلـعلومـات و امل كتسـابا مـن أعظـم مـوارد و  ،أساليب تثقيف الطفلمن أهم هذه األلعاب هي 
بــل لقــد طغــت األلعــاب التعليميــة احلاســوبية علــى  ،يهــااحلاســوب ف زاد يف أمهيتهــا وتطورهــا وشــيوعها اســتعمالُ 

  هذا النوع من األلعاب. على البحثسنقصر حديثنا يف هذا لذا فإننا سواها من األلعاب التعليمية. 
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  األلعاب التعليمية الحاسوبية -2
   :وفوائدهاتها يأهم 2-1

  :منهايف أمور عديدة؛  هاوفوائدُ  تكمن أمهية هذه األلعاب
ـــا  -1 يكتســـبها الطفـــل مـــن الـــيت  اتاملعلومـــأن ذلـــك  ؛لـــدى الطفـــل املعلومـــات تثبيـــتى ســـاعد علـــتأ
أثنـاء حصـوله علـى تلـك املعلومـات يف دور يف مل يكـن  ه، ألنـنسـاهايأن  ، يصعباحلاسوبية التعليمية األلعاب
ففـي ؛ أكثـر مـن حاسـة سـبيل ذلـكيف يسـتعمل و ، بل يف دور الساعي إليها، والباحـث عنهـا، فحسب املتلقي
أن يشرتي  هوميكن ،يصبح الالعب شخصية تعيش يف مكان ممتلئ باحليوانات ،مثالً  Animal Crossingلعبة 

   .إىل بلد، أو أن يزور املتاحف..مْنزًال، أو أن يسافر من بلد 
حلضــارات أســطورية شخصــيات عــن ا مــا يشــرع الصـغار يف البحــث غالبًــ Age of Mythologyيف لعبـة و 
  .يف نظرهما . وهكذا فإن التاريخ يصبح حي يف اإلنرتنت املكتبة أو سواء يفألساطري يف كتب اقدمية 
ـــا  -2 فهـــي بـــذلك ، األدوات الـــيت حيتـــاجون إليهـــا ، وتضـــع بـــني أيـــديهمالتفكـــري علـــى لاطفـــاأل حتـــثأ

  .واإلبداع ،واالبتكارواالستيعاب، والرتكيز، املالحظة، على  معلى زيادة قدر همساعدت
ـــا  -3 ـــزة عناصـــر ا فيهـــا مـــن ملـــ، لديـــه وتكســـر حـــاجز امللـــل والعزلـــة ،ذب الطفـــلجتـــأ   ؛بـــة ومشـــوِّقةحمبَّ حمفِّ

اللغــات يتعلمــون يــزورون مواقــع تعليميــة يف اإلنرتنــت  فاألطفــال الــذين .تســليةالو  ،واملتعــة ،ركــةواحل ،كاملنافســة
يف عــــامل  ــــم يطــــوفواليــــافعني، لألطفــــال  وجــــهُ املمــــثًال،  Whyvilleوغريهــــا؛ فــــاملوقع التعليمــــي الرياضــــيات و 

وهـــذه اللعبـــة  .األعمـــال والفنـــونا مـــن وميارســـوا عـــددً  ،واجلغرافيـــة، ليتعلمـــوا مواضـــيع متعـــددة كـــالعلوم افرتاضـــي
  .العب فيها بنحو ثالثة ماليني املشاركنيأشهر ألعاب العامل االفرتاضي؛ إذ يقدر عدد  منأصبحت 

ــا  -4 ــأ  ملعاجلــةتســتعمل ؛ مــن ذلــك مــثًال أن بعــض هــذه األلعــاب لــدى الطفــلاحلســية ن املهــارات حتسِّ
ا  ، أو العني الكسولةالَكَمش ى العـني في هذه األلعاب تغطَّ ف. كأختها)إحدى العينني  (وهي حالة ال تبصر 
قد بينت إحدى و  ن الرؤية.قوى العني وتتحسَّ تَ  وهكذا، الكسولةعينه  استعمالُ  يه، فيتحتم علللطفل السليمة

ملــا يــدور حــوهلم مــن الــذين ال ميارســون تلــك  مالحظــةً  الفيــديو أكثــرُ احلاســوب و أن ممارســي ألعــاب الدراســات 
ـــم أســرع التقاطًــ م متابعـــة مســارات متعــددة يف نفـــس الوقــت، وأ مــن أمـــاكن  لألشـــياءا األلعــاب، وأن بإمكــا

  جتمعها.
ــا -5 ــ أ  ألطفــال التمييــز بــني األصــواتلعــاب الــيت تعلــم ااألأن ؛ مــن ذلــك مــثًال ن املهــارات اللغويــةحتسِّ
  .مدة قصريةوتزيد معدل تطورهم وتقدمهم يف  مهارات االستماع لديهم، تنّمي، املختلفة
ا تكسب الطفل الثقة  -7   ا على اكتشاف قدراته واختبارها.نفسه، وجتعله قادرً بأ
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  األلعاب التعليمية: يف الحاسوب استعمال مزايا 2-2
ــ امنافًســ ، وغــدتالتعلــيمالــتعلم و تغيــريات جذريــة يف طبيعــة اســوبية أحــدثت األلعــاب التعليميــة احل ا حقيقي

ذلـك أن األلعـاب التعليميـة احلاسـوبية ا، بل إن الفجوة بينهما أصبحت كبـرية جـد التقليدية؛ التعليمية  للوسائل
  :مبزايا يصعب حتقيقها يف الوسائل األخرى، من أمههاتتمتع 
 ومقـــاطع ،والرســـوم املتحركـــة ،والصـــور ،كالنصـــوص: املعطيـــاتمـــن  هائـــل حجـــمالقـــدرة علـــى ختـــزين  -1
  .، واألفالم..الفيديو
  وعرض النتائج.املعطيات معاجلة  يفالسرعة الفائقة  -2
يف وســـائط الـــتحكم بأســـاليب جذابـــة ومشـــوِّقة، و  للمعلومـــاتواملســـموع  يعلـــى العـــرض املرئـــالقـــدرة  -3

عاقـات البصـرية ذوي اإلحـىت إن  م، واخلطـوط، واأللـوان...العرض املختلفة كمكربات الصوت، ومعدات الرس
ــم تســّمى األلعــاب يف ألعــاب  أصــبحوا اآلن قــادرين علــى املشــاركة  وقــد تطــورتة، ســموعملاحاســوبية خاصــة 

   .لمبصرينلا أصبحت تروق إحىت ا ا ملحوظً تطورً هذه األلعاب 
ةبيئــة تقــدمي  -4 مــع إتاحــة الفرصــة لتحديــد  ة هلــا،عــددمتارات تقــدمي خيــو  ،بيئــة التجربــة احلقيقيــةل مشــا

العلماء والعسكريون هذه املزية للمسـاعدة علـى حماكـاة وقد استغل  .فيها التجربة ُجترى الشروط والظروف اليت
يائيــــة يف الضــــوء والصــــوت مــــن ذلــــك مــــثًال القيــــام بــــبعض التجــــارب الفيز  أوضــــاع معينــــة للبحــــث والتــــدريب.

ومـن ذلـك  ..لتـدرب علـى قيـادة الطـائرات والسـيارات وبعـض اآلالت املعقـدة.ا اومـن ذلـك أيًضـ والكهرباء...
ـذا  وعـي مرضـى السـرطان زيـادة غايتهـا Re-Mission لعبـة حاسـوبية تثقيفيـة ملـرض السـرطان تـدعىا أيًضـ

واألطبـــاء الســـرطان  اللعبـــة هـــي نتيجـــة تعـــاون مثمـــر بـــني مركـــز أحبـــاثوهـــذه املـــرض وتثقيـــف العامـــة بأعراضـــه. 
  .  اللعبة ومصممي

الطفــل لتحقيــق األهــداف التعليميــة املرجــوة، مــن ذلــك مــثًال: تتبــع أخطــاء القــدرة علــى التفاعــل مــع  -5
ا، ومعاجلتها، وتوجيهُ     ه لدراسة موضوعات حمددة لتاليف تلك األخطاء.الطفل، ومعرفة أسبا

  ها.لتطوير ئل أخرى دجمها يف وساأو  ،ا إىل املدارس لتعليم مناهج دراسية حمددةهلسهولة إدخا -6
  

  :التعليمية مجاالت األلعاب 2-3
، والرياضــــيات، اتاللغــــتعلــــم التعلــــيم؛ وخاصــــة يف  جمــــاالتمجيــــع  األلعــــاب التعليميــــة يف لاســــتعمميكــــن ا

 ،رتاكيـبالكلمـات، والو م احلـروف, تعلّ ، توجـد ألعـاب لـمـثالً ففـي اللغـة  ؛والتاريخ، واجلغرافية، والفنون والعلوم،
  حليل املقطعي للكلمات... والتوالقراءة، 
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ــــــتعّلم  ــــــات احلســــــابية، واألشــــــكال ،األعــــــدادويف الرياضــــــيات ألعــــــاب ل وحــــــل مســــــائل حســــــابية  ،والعملي
   ...وهندسية

ا، واآلالت ومب ا احليواناتأمساء و ، عملها ئداويف العلوم ألعاب لتعّلم املواد وصفا ا وصفا   ... وأصوا
ا، بالدالأمساء  ويف اجلغرافية ألعاب لتعّلم ار ،واجلبال ،واملدن وثروا   ...والبحار ،واأل

متنوعـة يف طريقـة  ، وأسـاليبُ حمـددةرحلة عمرية مب خيتص كلٌّ منهاوجلميع هذه األلعاب مستوياٌت متعددة 
والتمييــز  ،املطابقــة، و رتكيــبالالتصــنيف، والتخمــني، و  ، ووســائل خمتلفــة؛ كألعــابالعــرض والتحــاور مــع الطفــل

  ري...السمعي والبص
  

  :التعليمية اللَُّعب نماذج من 2-4
علــى و أ، DVDأو  CDمتــوفر علــى أقــراص  منهــا مــا هــوالتعليميــة،  اللعــبفيمــا يلــي منــاذج متنوعــة مــن 

  والعلوم...الرياضيات و  بتعلم اللغات خاصةومنها ألعاب اإلنرتنت، 
1 - Math Shark Educational Insights  

  
غريهــا مــن و  ضــرب والقســمةب الفيــديو، وتعلّــم األطفــال عمليــات اجلمــع والطــرح والعــهـذه اللعبــة شــبيهة بلُ 

  وظائف احلاسبة. لكل عملية مثانية مستويات، إضافة إىل األصوات واألضواء املرافقة للخلفيات.
2- My First Science Kit Scientific Explorer  

  
  ين تقع أعمارهم فوق أربع سنوات.تتضمن هذه اللعبة مقدمة علمية كاملة خاصة باألطفال الذ
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3- Scientific Explorer My First Geology Kit  

  
حقيقيـة ل أدوات اسـتعماو  ،جمموعات صـخريةاء بن، ومتكنه من كل ما يتعلق بطبقات األرضالطفل  تعّلم 

  للكتابة على الصخور.
4- LeapPad 

  
يســمع صــوت كــل ، فنقــر الكلمــاتى ســو مــا علــى الطفــل و  ،جــاهزة اكتبًــ  لشــغِّ يهــي جهــاز هــذه اللعبــة 

  ها.امع خمتصر عن معن ةمث الكلمة كامل ،حرف
5- Explorer Globe   

  
إذا ا قلـم ، هلـرة األرضـيةشـكلها كـالك، سـنوات الذين تقع أعمارهم فوق مثاين ألطفالخاصة باهذه اللعبة 

 ،والعاصــمة ،كعــدد الســكان  ؛الدولــةتلــك معلومــات عــن  ت إىلســتمعا أي دولــة يف العــامل،لــى بــه ع ضــغطت
  .أي بلد يف العاملعن البحث  وفيها إمكان ...والعملة، والتوقيت
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6- Radio Phonics   

  
 نطـقال إىل معتيسـلا أحـدهنقـر سـوى مـا علـى الطفـل ، و ار جلميـع حـروف اللغـةر اللعبة على أز هذه حتتوي 
  .إضافة إىل أغنية قصرية عنه ،بأساليب خمتلفة ذا احلرف

  SimCity لعبة بناء املدن -7

  
يضـيف مث ، ملدينـةيف ا رية أو الصناعية أو السـكنيةلالعب املناطق التجاحيدد ا .هائتصميم املدن وبناللعبة 

ا حمتملـة كالفيضـانات أخطـارً  ه الالعـبميكـن أن يواجـو وغريهـا. وشبكات الكهرباء ووسائل النقل إليها األبنية 
  واحلرائق واألعاصري والزالزل...

  :لعبة سودوكو -8

  
 . يتـألف هـذا املربـع مـن تسـع جمموعـات،ةباألرقام املناسـبالفارغة  املربعخانات ملء يف هذه اللعبة  طلبيُ 

 اخلانــات الفارغــة حبيــث يتضــمن كــل عمــود، وكــل ســطر، وكــل جمموعــةِ  ُمتــأليف كــل جمموعــة تســعة مربعــات. و 
   إىل تسعة مرة واحدة فقط. واحدمن  األرقامَ  مربعاتٍ 
  وهلا اسرتاتيجيات حللها. ا لصعوبة حلها.مستويات متعددة تبعً  للعبةاذه وهل
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  :تقاطعةاملات كلمال -9
 ومعرفـةاألرقـام، و  ،احلـروفتعلـم ألغـراض تعليميـة؛ مثـل: ميكن تسـخريها و ، الشائعة اللعبمن هذه اللعبة 

ار، والبلدان...العمالت،    واأل
  األرقام:مثال لعبة تعليم 

  
  كلمات متقاطعة صوتية:  -10

  
  نص.ال  منستعمل فيها الصوت بدالً هذه اللعبة مماثلة لسابقتها، ولكن يُ 

  لعبة الفروق: -11
ــختالفــات بــني شــكلني متمــاثلني. اكتشــاف االهــذه اللعبــة  املطلــوب يف ، دقــة املالحظــةي هــذه اللعبــة تنمِّ

  .والسرعة يف تعرف األشياء
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    :تعلم اللغة اإلنكليزية -12

  
  م اإلنكليزية لألطفال.يمئة لعبة ولعبة لتعل

  :puzzel جتميع الصور -13

  
  ...فيد يف سرعة احملاكمة، ودقة املالحظةتهذه لعبة شائعة، 

  معرفة احليوان من صوته: -14
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  :التعليمية األلعاب بعض التقنيات المستعملة في 2-5
 Hidden Wordsالكلمات املخبأة:  -1

  
  .صوتية تكون وقد كتابيةاملخبأة  الكلمات هذه قد تكون 

  Multiple-Choiceاختيار أحد احللول  -2

  
  :للصورة الصحيحان وضع العنو  -3

  
  True or Falseصح أو خطأ اإلجابة بـ  -4
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  Type-in-the-Answersاإلجابة الصحيحة  كتابة -5

  
  Quizzes with Sound ا نطوقاملسئلة األ -6

  
  Matching Quizzesتقابل الأسئلة  -7

  
  التطلعات 2-6

الفجــوة الــيت تفصــل بــني األلعــاب  عمــق يف اإلنرتنــت، أو يف ســوق منتجــات األلعــاب تبــني ســريعةإن نظـرة 
هــذا اللغـات األخــرى، سـواء مـن جهــة الكـم أو مــن جهـة النـوع. وعلينــا أن نتـدارك  يفالتعليميـة العربيـة وغريهــا 

ا.  ناالنقص لرتقى ألعاب   :والسبيل إىل ذلكالتعليمية إىل مستوى مثيال
o  يف اإلنرتنت. األلعاب التعليمية العربيةعدد مواقع زيادة  
o  أو فيديوية، أو تركيبية... ،ا حاسوبيةيادة عدد منتجات هذه األلعاب، سواء كانت ألعابً ز  
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o .إنتاج ألعاب حاسوبية تتضمن املناهج املدرسية املعتمدة  
o  مرحلة التعليم األساسي.يف وخاصة  وتعلمها م اللغة العربيةيألعاب تعلإىل فائقة توجيه عناية  
o  احلديثة يف تصميم املواقع وإنتاج األلعاب.االستفادة من التقنيات والتقانات  
o اللعبة التعليمية ؛ من ذلك مثًال: العناصر الكفيلة بتحقيق الغاية املرجوة من ريتوف  

  مسألة...أو حل  ،موضوع معني ميتعل :مثل حمدد؛ غرضن هلا أن يكو  •
  .وزمالئهأو بني الالعب  ،بني الالعب واحلاسوب :عنصر املنافسةالّ ختلو من أ •
  إمكاناته.يف حدود  الطفلا من التحدي املالئم الذي يستنفر قدرات تتضمن قدرً  أن •
  .التعلم يف تهرغبالطفل، وتنّمي أن تثري خيال  •
  .اللعبة غرضيكون ذلك هو  الّ قق عنصر التسلية واملتعة, على أأن حت •
  ارتباط مباشر باملواضيع الدراسية. يكون هلا أن  •
   .تراعي املراحل العمرية للطفلأن  •
  .األلعاب تصميمالتعليم و الرتبية و خرباء يف إعدادها  يف يشاركأن  •

  
  :والمصادر المراجع

  .1981، 5دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، طالفروق يف اللغة، أبو هالل العسكري،  -
  .1998، دار الفكر، األردن، حممود احليلة توفيق أمحد مرعي ، حممد، تفريد التعليم -
  .1993دار الفكر، ، خاليله ، عبد الكرمياف اللبابيديعف، سيكلوجية اللعب -
  .اإلصدار الثاين، DVDقرص املكتبة الشاملة،  -
مع الثقايف، أبو ظيب، CDموسوعة الشعر العريب، قرص  -   .2003 ،ا
   موسوعة ويكيبيديا العاملية. -

  
- Computer games 'can help children learn', Lucy Ward.  

- How Children Learn Through Play, Dr. Dorothy Einon. 

- How Computer Games Help Children Learn, David Williamson Shaffer. 

- The impact of digital games in education, Begoña Gros. 
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  تعليمية:ال بعض املواقع

Learning Games   

  

Online Math Games 
• The Game Zone at Cool Math  http://coolmath4kids.com/games/ 
• AAA Math Second Grade  http://www.aaamath.com/grade2.html 
• Flash Card Drill  http://www.primarygames.com/flashcards/twomin.htm 
• Teach R Kids Math (Many skills)  http://www.teachrkids.com/ 
• Mad Math 

Minutes  http://hbogucki.staffnet.com/aemes/apps/mmm/mmm.htm  
• Math Games from 

Bonus.com  http://www.bonus.com/bonus/list/n_mathematics.right.html  
• Math Baseball  http://funbrain.familyeducation.com/cgi-

bin/shtml.cgi?A1=../math/index.html 
• Pascal's 

Triangle  http://forum.swarthmore.edu/workshops/usi/pascal/pascal_intro.ht
ml 

• Game Games  http://www.gamequarium.com/math.htm 
• Power Football  http://www.funbrain.com/football/index.html 
• Spacey Math (You choose the 

operation.)  http://www.learningplanet.com/sam/sm/spaceymath.htm 
• Math Facts Cafe  http://www.mathfactcafe.com/ 

Games Divided by Skills 
• Level B  http://www.mce.k12tn.net/math/math_skills_level_b.htm 
• Level C  http://www.mce.k12tn.net/math/math_skills_level_c.htm 
• Level B  http://www.mce.k12tn.net/math/math_skills_level_d.htm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Online Language Games 
• School Express  http://www.schoolexpress.com/funtime/default.asp 
• English Learning Games from School 

Zone  http://www.schoolzone.co.uk/documents/englishlearninggames.htm 

Check out these great online stories. 
• Disney  http://asp.disney.go.com/DisneyBooks/StorySearchResults.asp 
• Princess Sleepyhead http://www.princesssleepyhead.com/ 
• Children's Storybooks Online http://www.magickeys.com/books/ 
• KidPub Children's Publishing  http://www.kidpub.org/kidpub/ 
• Stone Soup  http://www.stonesoup.com/ 
• Online Children's Stories  http://www.acs.ucalgary.ca/~dkbrown/stories.html 
• Bedtime Story  http://www.bedtime-story.com/bedtime-story/indexmain.htm 
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• Candlelight Stories  http://www.candlelightstories.com/ 
• Story Hour  http://www.ipl.org/youth/StoryHour/ 
• BAB Books  http://www.amtexpo.com/babbooks/ 
• Online Literature Library  http://www.literature.org/ 
• Prince Apple Head Humpledink  http://short2000.com/prince/ 
• Oradera  http://short2000.com/oradera/ 
• Kid's Corner Beatrix Potter  http://www.tcom.ohiou.edu/books/kids.htm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Puzzle and Logic Sites 
• Pattern Mania  http://www.primarygames.com/patterns/start.htm 
• Bridges  http://javaboutique.internet.com/bridges/  
• Guess the Number  http://www.funbrain.com/guess2/index.html 
• Math 

Puzzles  http://www.cyberjourneys.net/books/cybermath2/student/mathpuzzl
es.html 

• Math Square  http://www.edu4kids.com/msq/ 
• Number Cracker  http://www.funbrain.com/cracker/index.html 
• A Logical Place to Make Friends   http://www.c3.lanl.gov/mega-

math/workbk/logic/lofriends.html 
• The Set Game http://www.setgame.com/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mixed Activities 
• Educational Games at Fun Island http://www.funisland.com/education.html 
• Light 

Span  http://classic.lightspan.com/kids/pages/default.asp?_prod=LS&_nav=k
1 

• Kid's Clubhouse  http://www.eduplace.com/kids/index.html 
• Fun Brain  http://www.funbrain.com/ 
• Syvum Online Activities  http://www.syvum.com/online/games.html 
• Learning Planet.com  http://www.learningplanet.com/index.asp 
• Enchanted Learning  http://www.enchantedlearning.com/Home.html 
• Education.com  http://www.education.com/home/index.jsp 
• The Kidz Page. 

com  http://www.thekidzpage.com/learninggames/learningonline.htm 
• Game Aquariam  http://www.gamequarium.com/ 
• Learning Activities (Preschool and Primary) 

http://www.meddybemps.com/7.33.html 
• Toon University  http://www.toonuniversity.com/default.asp?f=t 
• TLC Kids  http://www.tlckids.com/ 
• Playroom (Large list of links to online 

activities)  http://www.4kids.com/Playroom/konline.html 
• Skewl Fun & Games (Another List of online 

activities)  http://www.skewlsites.com/fungam.htm 
• Primary Games  http://www.primarygames.com/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


