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تدفع  نااألتعتبر األلعاب التعليمية من االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم          

المتعلم في اثناء عرضاا للمعلومات, للتفاعل مع المواد التعليمية ومع غيره من المتعلمين 

ة صل والتفاعل مع البيئفي مواقف تعليمية يسودها النشاط الاادف , وتنمي ماارات التوا

المحيطة , مما يزيد من قدرة المتعلم على التعبير الخالق واالبداع كما تتيح له مساحة من 

 . به  وللمحيطينالحرية للتعبير عن نفسه في إطار مقبول اجتماعيا , وممتع له 

هي نشاط تعليمي يتضمن تفاعالً بين المتعلمين )متعاونين أو متنافسين( في محاولة 

 محددة وذلك في إطار القواعد الموضوعية المحددة. تعليمية أو تربوية تحقيق أهداف

تنمية ذكاء المتعلمين ومّدهم بالماارات الالزمة  اهمية االلعاب التعليمية فيتكمن 

المقترحة لمختلف األعمار والمستويات إلى المالحظة الدقيقة، التعليمية ودفعام عبر األلعاب 

يجاد إواالستقصاء، فضال عن تعويدهم التفكير الصائب المنتج واالعتماد على النفس و

الحلول التي تولّد فيام رغبة التعلـّم، وتمدهم بالطاقة الالزمة لمواجاة صعوبات الدراسة 

 والحياة.

تنمي فكر التلميذ و ذكاءه، كلعبة األعداد الصحيحة، و إلى ذلك فاي  باإلضافة

             ب والتحليل، ولعبة العمليات الحسابية األربع، وغيرها.األشكال الاندسية، لعبة التركي

لتعلم تساعد الطالب على االتي يمكناا أن   التعليمية من أهم الوسائل

 المالحظة أوال، واالستنتاج ثانيا، و التطبيق ثالثا، رجاء اكتسابه الحقائق وليتعود على 

المفاهيم والقواعد العلمية والفنية. و مع التقدم الذي شاده المجال الصناعي تزايد االهتمام 

باأللعاب التربوية فظارت إلى الوجود األلعاب البصرية والّسمعية، والثابتة والمتحركة، 

  المؤسسات التعليمية. في ساعدت بانتشارهاوالفردية والجماعية، حتى 
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األلعاب التربوية أنشطة يمكن أن تتم داخل المدرسة أو خارجاا، بصفة فردية أو جماعية 

ولي أمر. بحيث يختار  وتحت قيادة شخص له قدرة التوجيه سواء أكان المشرف مدرسا أ

وط مراعاة سن التلميذ. فإذا توفرت هذه الشر اللعبة المناسبة في المكان والوقت المناسبين مع

المتعلم، وتدفعه إلى إثبات مااراته. و مما ينبغي مراعاته روح فإن اللعبة تبعث المتعة في 

أن تتناسب الكلمات و الّنصوص والمسائل مع قدرات : في 

حيث المستوى من األسال  التالميذ، و أن تتنوع لتكون مشوقة غير مملـّة، وأن تتدرج من

إلى األصعـب ليكسـب التلميـذ فـي األلعـاب األولى ثقة في نفسه يواجه باا الصعاب التي 

قد تعترضه في األلعاب الصعبة، وأن ترتبط هذه األلعاب والنشاطات بحياة التلميذ العملية 

 التعليمية.و

ن األفراد لتحقيق أو مجموعة م بأناا نشاط أو مجموعة من األنشطة التي يمارساا الفرد

 أو هو : أهداف معينة ..

اط نشأو :.. ه اللعب ضروريا لنموه و تطورهحاجة مادية أو فسيولوجية للطفل يكون في

 موجه أو غير موجه يقوم به األطفال لحقيق المتعة و التسلية ..

ن الطالب لتحقيق نشاط هادف يتضمن أفعاال يقوم باا المعلم أو مجموعة م اإذ فاللعب

 . األهداف المرغوبة

 يمارسه الفرد أو مجموعة من األفراد . اللعبة نشاط

 بي حاجات فسيولوجية عند الفرد .تل

 تحقق المتعة و التسلية ..

 افا قد تكون مرتبطة بالمنااج ..تحقق أهد

 التصال و التفاعل مع اآلخرين ..تنمية القدرة على ا

 ية و تثير العقل على التفكير ..تنمي الناحية العقل

 التفاعل الصفي االيجابي ..زيادة 
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 إعطاء معنى لما يتعلمه الفرد .. انتقال أثر التعلم و 

 األلعاب التربوية أداة تعلم 

 تنمية الجوانب المعرفية  

 تنمية الجوانب االجتماعية  

 تنمية التفكير اإلبداعي  

  تعرف على قدراته الطبيعيةإتاحة الفرصة للفرد لل

 نالتعليمية بي : من خالل المسابقات والمباريات •

 متعلم وآخر 

ومجموعة أخرى مجموعة متعلمين 

 متعلم وجااز تعليمي كالكمبيوتر 

 حيث يكون هناك فائز وخاسر

 : حيث تادف إلى تنمية  •

 االبتكار واإلبداع والتفكير لدى المشاركين من خالل

 األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو والكمبيوتر

 ستراتيجيات ذكيةالتعليمية  والتي تستعمل ا 

   تعتمد األلعاب التعليمية  في تحقيقاا لألهداف على عنصر المنافسة

 عاب تعليمية جماعيةمن حيث عدد المشاركين: ألعاب تعليمية فردية وأل 

 من حيث المكان المناسب: ألعاب داخلية وألعاب خارجية 

 من حيث الجانب اإلنساني المستخدم: ألعاب القوى العضلية وألعاب القوى الذهنية 

   ADDIEوتشمل خمسة مراحل: هي نفس خطوات تصميم التعليم .   

       Analysis مرحلة التحليل .1
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    Design  مرحلة التصميم .2

     Development (التطويرمرحلة اإلنتاج ) .3

  Implementation    )التطبيق(التنفيذ مرحلة االستخدام  .4

  Evaluation   مرحلة التقييم  .5

ب بالتفصيل في الكتا 

 (262من ص  ولوجيا التعليم   مندور عبدالسالمانتاج واستخدام وسائل وتكن تأساسيا)

 هي المرحلة التي تسبق ممارسة اللعب      :اإلعدادمرحلة  •

 هي المرحلة التي يقوم التالميذ باستخدام اللعبة   :االستخداممرحلة  •

يقوم فياا المعلم بتقييم التالميذ لمدى نجاحام هي المرحلة التي       :التقويممرحلة  •

 ق الادف من اللعبةتحقي في 

 

 عيوب اللعبة التعليمية

 

 مزايا اللعبة التعليمية

 إيجاد جو ديمقراطي في غرفة الصف  صعوبة فام تعليمات اللعبة.

 تزيد دافعية التعلم لدى التالميذ صعوبة تنفيذ اللعبة مع األعداد الكبيرة 

 المشاركة االيجابية للمتعلم في علمية التعلم يميةارتفاع تكاليف األلعاب التعل

عدم وضوح المفاهيم التي تتضمناا 

 األلعاب التعليمية بساولة

تساعد في تعلم التالميذ من جميع 

 الوجدانية( -الماارية -الجوانب)المعرفية

 


