تٌوية ههارات الرياضيات
تاأللعاب اإللكرتوًية
مكتب تعليم أحد رفيدة
إعداد المشرفة التربوٌة:
بدرية مشبب سعيد دويرم

المقدمة
• الحمد هلل الذي علم بالقلم وأسبغ علٌنا وافر النعم احكم الحاكمٌن
واصدق القائلٌن فً محكم التنزٌل ( قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون
والذٌن ال ٌعلمون )والصاله والسالم على أفضل خلقه محمد بن
عبدهللا خٌر من ربى وعلم وعلى آله وصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن اما
بعد ...

• مسمى البرنامج :
• تنمٌه المهارات الرٌاضٌه باستخدام االلعاب االلكترونٌة .

• الهدف العام :
• تعلٌم الرٌاضٌات بااللعاب االلكترونٌه

األهداف الخاصة :
•
•
•
•
•
•
•

مفهوم األلعاب االلكترونٌة
أهمٌة األلعاب االلكترونٌة فً تنمٌة المهارات الرٌاضٌة .
دور المعلم فً استخدام األلعاب االلكترونٌة فً التعلٌم عن بعد .
امثلة على العاب االلكترونٌة تعلٌمٌه .
إٌجابٌات وسلبٌات األلعاب االلكترونٌة .
التوصٌات
الخاتمه

• الفئة المستهدفه :
معلمات الرٌاضٌات .

مدة البرنامج :

3ساعات

الجلست األولى
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عزيزتي المتدربة اسألي زميلتك :
س /االسم :
س /المذرست :
س /عذد سنىاث الخبرة :
س/صفت تتميز بها :

هفهىم األلعاب اإللكرتوًية
• تعرف األلعاب اإللكترونٌة على أنها أداة تعلٌمٌة تمزج
بٌن التعلم والترفٌه عن طرٌق تقدٌم محتوى تعلٌمً له
أهداف تعلٌمٌة وتربوٌة محددة فً إطار تنافسً وممتع
ٌتٌح له حرٌة االستكشاف والتجربة بفاعلٌة داخل
البٌئة التعلٌمٌة اإللكترونٌة لتنمٌة المفاهٌم والمهارات
المعرفٌة.

أهوية األلعاب اإللكرتوًية يف تٌوية املهارات
الرياضية

• تكمن أهمٌة استخدام األلعاب اإللكترونٌة التعلٌمٌة فً التعلٌم
عن بعد فً تحفٌز التركٌز واالنتباه لدى المتعلم ,باإلضافة
أنها تثٌر التأمل والتفكٌر وتحسٌن التحصٌل الدراسً,
وتشجع على نقل المعرفة بٌن المتعلمٌن ونشرها ورغبتهم فً
الحصول على المعلومات ,إذ تعد األلعاب اإللكترونٌة أدوات
تعلٌمٌة قوٌة ,ألنها تخلق بٌئة تعلٌمٌة متكاملة تركز على
المعلم المتعلم وتطور مهاراته المعرفٌة.

• كما تعد األلعاب اإللكترونٌة أحد أهم الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة ,والسبب فً
ذلك إلى تمٌزها بعدد من المزاٌا وقد اتفقت عدة دراسات التً تناولت
األلعاب اإللكترونٌة.
• من هذه الممٌزات أنها تعد من أكثر الوسائل التعلٌمٌة تشوٌقا وجذبا,
وإمكانٌة استخدام مؤثرات سمعٌة وبصرٌة فهً تثٌر أكثر من حاسة لدى
اإلنسان مما ٌجعل التعلم أكثر تأثٌرا ,وتزٌد الدافعٌة لدى المتعلم ألنها تشبع
المٌل الفطري للمتعلم إلى اللعب ,ومن أكثر الوسائل التً تثٌر التفكٌر لدى
المتعلم وتعمل على زٌادة نموه العقلً خاصة التفكٌر اإلبداعً ,وتوفر
األمن والسالمة للمتعلم ,فهً توفر مختبرات العلوم االفتراضٌة تمكن
المتعلم من إجراء التجارب والتفاعالت الكٌمٌائٌة فً بٌئة تحاكً الواقع,
وتكسر حاجز الملل لدى بعض المتعلمٌن.

العٌاصر األساسية لأللعاب اإللكرتوًية
•
•
•
•
•

ذكرت (األكادٌمٌة العربٌة للتعلٌم اإللكترونً 2010),عدد من العناصر
واألسس التً تقوم علٌها األلعاب التعلٌمٌة سواء كانت تقلٌدٌة أو إلكترونٌة
والتً ٌجب أن تتوافر فٌها وهً:
 – 1الهدف :أن ٌكون لها هدف تعلٌمً واضح ومحدد ٌتطابق مع الهدف
الذي ٌرٌد الالعب الوصول إلٌه.
 – 2القواعد :أن ٌكون لكل لعبة قواعد تحدد كٌفٌة اللعب.
 – 3المنافسة :أن تعتمد فً تحقٌقها لألهداف على عنصر المنافسة وقد
ٌكون ذلك بٌن متعلم وأخر أو بٌن المتعلم والجهاز ,أو بٌن المتعلم ومحك
أو معٌار ,وذلك إلتقان مهارة ما ,أو تحقٌق أهداف محددة.
 - 4التحدي :أن تتضمن اللعبة قدرا من التحدي المالئم الذي ٌستنفر
قدرات الفرد فً حدود ممكنة.

•
•
•
•
•
•

 – 5الخٌال :أن تثٌر اللعبة خٌال الفرد وهذا ما ٌحقق الدافعٌة والرغبة لدى الفرد فً
التعلم.
 – 6الترفٌه :أن تحقق اللعبة عنصر التسلٌة والمتعة ,على أن ال ٌكون ذلك هو هدف
اللعبة بل ٌجب مراعاة التوازن بٌن المتعة والمحتوى التعلٌمً.
واضافة إلى العناصر السابقة التً تشترك فٌها األلعاب التعلٌمٌة التقلٌدٌة واإللكترونٌة
فإن هناك عناصر خاصة ٌجب توافرها فً األلعاب التعلٌمٌة اإللكترونٌة نظرا الستغنائها
عن دور المعلم فً الغالب.
 – 7التكٌفٌ :جب أن تراعً أنماط التعلم المختلفة للطالب ,واختالف معلوماتهم السابقة
 ,واختالف توقعاتهم وأهدافهم.
 – 8المثٌرات واالستجابة اإلٌجابٌة :وهو أن الموقف التعلٌمً فً اللعبة اإللكترونٌة
التً تعرض على المتعلم ٌعد مثٌرا وٌتطلب استجابة اٌجابٌة حتى ٌنتقل إلى خطوة جدٌدة.
 – 9التغذٌة الراجعة والتعزٌز الفوري :بما أن المتعلم ٌكون قد استجاب للمثٌر ,لذلك فإن
اللعبة التعلٌمٌة تعرض له النتٌجة الفورٌة وتكون بمثابة التعزٌز للمتعلم الذي ٌدفعه
لمواصلة اللعب.

مميزات األلعاب التعليوية اإللكرتوًية
•
•
•
•
•
•
•

تزٌد دافعٌة التعلم لدى التالمٌذ ألن اللعب مٌل فطري لدى المتعلم ,لذلك ٌمكن
استخدامها لتشجٌع المتعلم لتعلم المواضٌع التً ال ٌرغب فً تعلمها من قبل.
التحرر من الخصومة والنزاع إذا كان اللعب انفرادٌا دون الحاجة إلى مشاركة
زمٌل.
اثبات الذات من خالل اللعب وتحقٌق الهدف دون االستعانة باألخرٌن.
األلعاب اإللكترونٌة ممتعة ومن أكثر الوسائل التعلٌمٌة تشوٌقا وجذبا.
من أكثر الوسائل التً تثٌر التفكٌر لدى المتعلم وتعمل على زٌادة نموه العقلً,
خاصة التفكٌر اإلبداعً ,نظرا ألنه ٌنسجم مع هدف اللعبة فً خٌاله.
األلعاب التعلٌمٌة اإللكترونٌة غٌر مرتبطة بزمن محدد ,فٌستطٌع المتعلم اللعب
فً أي وقت برغبته وألي مدة ٌرٌدها.
تقوم االلعاب التعلٌمة اإللكترونٌة بتقسٌم المعلومات إلى خطوات صغٌرة تتطلب
استجابة وتعطً تغذٌة راجعة فورٌة.

•

•
•
•
•

من خالل اللعب ٌتخلص المعلم من الضغوط النفسٌة التً تقع علٌه من
الممارسات التربوٌة أو التنشئة االجتماعٌة.
تعتبر أداة فعالة فً تفرٌد التعلم وتنظٌمه لمواجهة الفروق الفردٌة
وتعلٌم المتعلمٌن وفقا ال مكانتهم وقدراتهم.
إمكانٌة تكرار برامج األلعاب التعلٌمٌة تضمن تعلم الطالب حتى
مرحلة التمكن واإلتقان.
تكون بمثابة التدرٌب للمتعلمٌن على التعامل مع األجهزة الحاسوبٌة.
تستخدم مؤثرات سمعٌة وبصرٌة لذلك فهً تستخدم أكثر من حاسة
لدى األنسان.

دور املعلن يف استخذام األلعاب اإللكرتوًية يف
التعلين عي تعذ

• ٌقع على عاتق المعلم فً التعلٌم عن بعد توفٌر وسائل تعلٌمٌة مناسبة
ومثٌرة للمتعلم ,وتعتبر األلعاب اإللكترونٌة من اهم الوسائل التعلٌمٌة
الفعالة حٌث تتوفر العدٌد من البرمجٌات اإللكترونٌة التً تمكن المعلم من
تصمٌم األلعاب المالئمة للخبرة التعلٌمٌة التً ٌسعى إلكسابها للمتعلم,
وٌتوقف نجاح األلعاب اإللكترونٌة على األعداد الكامل لها من جانب المعلم
وٌتم هذا األعداد على عدة معاٌٌر ٌجب اتباعها وهً :ال بد ان ٌراعً
المعلم عند تصمٌم األلعاب اإللكترونٌة فً التعلٌم عن بعد أن تحقق
االهداف التربوٌة والتعلٌمٌة وان تدعم المنهج ,وأن ٌكون إعداد اللعبة
مناسبا إلمكانات المتعلم اإلدراكٌة ,وتراعً المعارف السابقة وأن ٌتمركز
محتوى اللعبة حول مٌول واهتمام المتعلم وٌشبع حاجاته ومتطلباته
البٌولوجٌة ,وٌجب على المتعلم تنظٌم وتوزٌع الوقت الزمنً فً الفصل
االفتراضً وتوضٌح التعلٌمات وتحدٌد أسلوب التقوٌم والتغذٌة الراجعة
المباشرة فً اللعبة اإللكترونٌة.
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• فيييييي نايييييرك ميييييابي سيييييلبيا
االلكتر نية؟

اي ابييييييا ا لعييييياب

إجياتيات األلعاب اإللكرتوًية
•
•
•
•

 – 1اإلبداع ,تنمٌة الذذكاء ,االبتكذار والتفكٌذر والتخطذٌط بشذكل سذلٌم,
فمعظم هذه األلعاب تعتمد على استراتٌجٌات للوصول إلى أعلى النقاط
أو الهدف من اللعبة.
 – 2تقوٌذة المالحظذة لذدى الشذخص وهذو امذر مهذم بالنسذبة لألطفذال,
وتساعد أٌضا فً التركٌز والخٌال.
 – 3تحسٌن الفهم والوعً والسرعة فً التفكٌر.
ومذذع جملذذة هذذذه االٌجابٌذذات ٌذذرى مستشذذارو العلذذوم االجتماعٌذذة بذذان
األلعاب اإللكترونٌة قادرة على تعلٌم الطفل واكتشاف ما حوله وإشذباع
خٌاله بطرٌقة حٌوٌة من خذالل توظٌذف هذذه التقنٌذة الحدٌثذة لالنخذراط
بالمجتمع أكثر.

سلثيات األلعاب اإللكرتوًية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

التأثٌر الضار على الذاكرة على المدى الطوٌل.
اصابة األطفال باالنطواء والكأبة ,خاصة عند وصول الطفل لحد اإلدمان.
تنمٌة مهارات العنف والعدوانٌة.
التركٌز على التسلٌة واالستمتاع أكثر من التعلٌم.
تعلٌم أسالٌب ارتكاب الجرٌمة.
اصابة الطفل بالتوحد والعزلة ,وصعوبة التواصل مع المجتمع.
التأثٌر الضار على العٌون وضعف النظر ,المخ .
تعلٌم أمور النصب واالحتٌال.
التأثٌر على التحصٌل األكادٌمً فً حالة اإلدمان علٌها.
أضرار صحٌة مثل :أالم الرقبة والظهر ضعف النظر والتأثٌر على نمو العظام
وكذلك سوء التغذٌة.
أضرار ثقافٌة ودٌنٌة.

• ٌمر العالم الٌوم بثورة هائلة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ,حٌث أصبح معٌار تقدم األمم ٌقاس بمدى استخدامها
لمختلف الوسائط التكنولوجٌة ومدى توظٌفها فً المجاالت المختلفة,
وال شك أن مجال التعلٌم هو من أبرز تلك المجاالت ,ومن مستحدثات
التكنولوجٌة التً ظهرت فً اآلونة األخٌرة التعلٌم عن بعد والذي
أصبح توظٌفه فً العملٌة التعلٌمٌة ضرورة ملحة ,لذلك دعت الحاجة
إلى ابتكار استراتٌجٌات تعلٌم جدٌدة وحدٌثة قادرة على مواكبة
العصر ومنها توظٌف األلعاب اإللكترونٌة فً التعلٌم ,حٌث برز
ظهورها فً بداٌة الثمانٌنٌات مع التقدم التكنولوجً التطور التقنً
الكبٌر فً ضوء االنفجار المعرفً.

األلعاب اإللكرتوًية وأثرها على تعلن الرياضيات
•
•
•
•
•

كثٌر من االطفال ٌفتقرون إلى الدافع لتعلم الرٌاضٌات ,وكثٌر منهم من
تشكل عنده اتجاهات سلبٌة تجاه الرٌاضٌات وموضوعاتها المختلفة.
وأنا أعتقد أن الطفل لٌس له ذنبا فً ذلك بل كانت لظروف وبٌئات التعلم
الذي تعرض لها قد ساهمت فً تشكٌل اتجاه سلبً نحو الرٌاضٌات.
نحن األن أمام مشكلة حقٌقٌة ٌعانً منها عدد كبٌر من األطفال فما هو
الحل؟
نساهم فً وضع حلول لهذه المشكلة التً ٌعانً منها أطفالنا وفً تغٌٌر
اتجاهاتهم حول الرٌاضٌات وموضوعاتها المختلفة.
األلعاب اإللكترونٌة واحدة من العوامل التً تساهم فً تغٌٌر اتجاهات
األطفال حول الرٌاضٌات وفً جعل الرٌاضٌات مادة ممتعة من خالل
توفٌر بٌئة افتراضٌة هادفة وتفاعلٌة تساهم فً ربط المفاهٌم والمهارات
الرٌاضٌة بواقع الطفل وبٌئته الحقٌقٌة من خالل اللعب.

تعلن الرياضيات القائن على اللعة مبفهىهه العام
• ٌمٌل الطفل بجبلته إلى اللعب واللعب هو نشاط موجه ٌقوم به الطفل
من أجل تنمٌة قدرته العقلٌة والجسمٌة وكذلك تنمٌة قدراته السلوكٌة
والوجدانٌة ممزوجة بالتسلٌة والمتعة.
• تعد األلعاب التعلٌمٌة من العناصر األساسٌة المعاصرة التً ترتكز
على المتعة تجعله فً حالة من النمو والتفاعل إلتقان العدٌد من
المهارات الرٌاضٌة وفً تثبٌت الحقائق والنظرٌات الرٌاضٌة فً
موضوعات الجبر والهندسة واألعداد وغٌرها.
• والستخدام األلعاب التعلٌمٌة بشكل عام دور كبٌر فً نمو التفكٌر
الرٌاضً لدى المتعلم من خالل االكتشاف الحر والتعلم القائم على حل
المشكالت وكذلك التجربة والخطأ.

كيف يكىى رلك؟ إليك تعض األهثلة التطثيقية
•
•
•
•

•

مجموع عددٌن مكونٌن من منزلتٌن فً هذه اللعبة ٌحقق المتسابق تقدما عن المتسابقٌن
من خالل السرعة فً الجمع واالنتقال إلى المسألة التالٌة بإتقان.
هنا تشكل هذه اللعبة اتجاه إٌجابً عند الطفل وتضعه أمام تحد للفوز بهذا السباق لعبة
تفاعلٌة تعلم مهارة الجمع لعددٌن من منزلتٌن وتشرك الطفل بتعلم هادف من خالل
التسلٌة والمرح.
حساب المساحة والمحٌط لألشكال الهندسٌة:
هذه اللعبة التفاعلٌة تساعد الطفل على تطوٌر وتثبٌت مفهومٌن رٌاضٌٌن وهما حساب
المساحة والمحٌط لمضلعات ٌشكلها الطالب من خالل لوح الهندسة فً هذه اللعبة المثٌرة
ٌستطٌع الطفل تشكٌل مضلع هندسً مستطٌل ,مربع ,مثلث ,وغٌره ثنائً االبعاد ومن ثم
ٌختبر مساحته ومحٌطه لٌجد ان مساحة المستطٌل هً حاصل ضرب بعدٌة ,وأن مساحة
المربع تساوي مربع طول الضلع وهكذا.
هذه اللعبة اإللكترونٌة تحقق أهداف تعلٌمٌة مختلفة من خالل عوامل التحدي واألثارة
وتنوع األدوات واأللوان فً تثبٌت حقائق ونظرٌات رٌاضٌة وفً تطوٌر مهارات التفكٌر
الهندسً والتخٌل عند الطفل.

الجلسة الثانية:
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• اضيفي ت ربتك مع لعبة الكتر نية تم استخدامها مع طالباتك سمي
اللعبه اللتي تم اختياربا كيفيه طريقتها ؟

•
•

•

•

أفضل تطثيقات لعثة الرياضيات لٌظاهي
التشغيل  Androidو Ios

على الرغم من أن األمر لٌس واضحا ,فالرٌاضٌات جزء مهم من حٌاتنا.
القدرة على تعلم الجٌل الجدٌد وحل المشاكل الرٌاضٌة البسٌطة التً تنطوي
على الحساب األساسً ,والكسور ,والنسب المئوٌة ,والمعادالت ,وما إلى
ذلك ,من الناحٌة العقلٌة مفٌدة للغاٌة فً حٌاتنا الٌومٌة.
لكن المشكلة هً أن األكادٌمٌٌن القدامى ال ٌعلمون الرٌاضٌات بطرٌقة
ممتعة وجذابة هذا هو المكان الذي تلعب تطبٌقات الرٌاضٌات لعبتها
الممٌزة.
باستخدام االلعاب الترفٌهٌةٌ ,مكنك تحسٌن مهاراتك فً الرٌاضٌات
األساسٌة بشكل هائل لبدء االستخدام  ,إلٌك بعض أفضل تطبٌقات األلعاب
الرٌاضٌة لنظامً التشغٌل  Androidو IOS

Threes
•  Threesهً لعبة بسٌطة ولكنها تسبب
الدمان بشكل تدرٌجً ثق بً ,سوف ٌتم
امتصاصك فٌها دون غٌرها.
• قواعد اللعبة بسٌطة ٌ ,مكنك فقط دمج
S1وs2و s3إلنشاء رقم أكبر .أي رقم
أكبر من ٌ 3جب أن ٌتم دمجه فقط مع
رقمه المطابق من الواضح أنه كلما زاد
العدد الذي ٌمكنك الحصول علٌه عن
طرٌق الجمع بٌنها ,كلما حصلت على
مزٌد من النقاط.

Math games, Mathematics
• إذا كنذذت ترغذذب فذذً اختبذذار
مدى دقذة مهاراتذك الحسذابٌة
بك ,ولكذن اللعبذة تعلذم أٌضذا
بعذذذذذض األسذذذذذذالٌب األكثذذذذذذر
بسذذذذاطة لكنهذذذذا فعالذذذذة لحذذذذل
المشذذاكل الحسذذابٌة بسذذرعه
مع حٌل بسٌطة.

Toon Math
• Toon Mathهً لعبة عداء ال نهاٌة
لها حٌث تحتاج إلى تفادي العوائق وحل
مسائل الرٌاضٌات فً وقت واحد .كونه
عداء ال نهاٌة له  ,من السهل البدء فً
اللعبة  ,ولكنها تصبح أكثر صعوبة مع
العقبات والمشاكل الحسابٌة .لعبة مفٌدة
جدا لتحسٌن تعدد المهام.

Godline Math Games
• لدى Godline Math Games
العدٌد من صٌغ اللعبة داخل التطبٌق مثل
هرم الرٌاضٌات ,الحسابات الذهنٌة,
األزواج الرٌاضٌة ,اإلجابة الصحٌحة,
األسس  ,آلة الرٌاضٌات  ,هرم األعداد,
إلخ .كل وضع لعبة فرٌد من نوعه
وصعب على طرٌقته الخاصة .إذا كنت
تبحث عن ألعاب رٌاضٌة ممتعة ولكنها
صعبة  ,فقم بتجربة لعبة Godline
Math Games.

Math Master
• كمذذذا ٌذذذوحً االسذذذم  ,هذذذدف اللعبذذذة هذذذو
جعلذذك علذذى درجذذة الماجسذذتٌر فذذً حذذل
مشذذذاكل الرٌاضذذذٌات البسذذذٌطة بسذذذرعة
وكفذذاءة .اللعبذذة لذذدٌها عذذدة طذذرق وأكثذذر
مذذن مائذذة مذذن المسذذتوٌات التذذً ٌصذذعب
الحصذذول علٌهذذا تذذدرٌجٌا كمذذا كنذذت فذذً
المسذذذتوى األعلذذذى .الشذذذًء الجٌذذذد فذذذً
التطبٌذذذذق هذذذذو أنهذذذذا مناسذذذذبة لألطفذذذذال
والكبار على حد سواء .إضافة إلذى كذل
هذذذا  ,فذذإن واجهذذة المسذذتخدم فذذً اللعبذذة
بسٌطة جدا ومباشرة.

Math Game Play Mind
• تم تصمٌم لعبة PlayMindMath
بشذذذذذكل أساسذذذذذذً لتجعلذذذذذذك تمذذذذذذارس
الرٌاضذذٌات والحسذذاب األساسذذً عذذن
طرٌذذق القٌذذام بحسذذابات ذهنٌذذة .اللعبذذة
لذذذذذدٌها وسذذذذذائط متعذذذذذددة بمسذذذذذتوٌات
متفاوتذذذة مذذذن الصذذذعوبة والمسذذذتوٌات
الفرعٌة داخل كل وضع.

Math x Math
• هذذذً لعبذذذة الرٌاضذذذٌات علذذذى أسذذذاس
اللغذذذز حٌذذذث ٌطلذذذب منذذذك اسذذذتخدام
المهارات الحسذابٌة الخاصذة بذك مذن
أجل حل المشاكل .اللعبة لدٌها العدٌد
مذذذن طذذذرق اللعذذذب لتتناسذذذب مذذذع أي
مستوى صعوبة ولدٌها أكثر من ألف
لغز من األسئلة للحفاظ على الترفٌه.

Math Fire
• تحتذذذوي Math Fireعلذذذى واجهذذذة
ألعذذذذاب ممتعذذذذة جذذذذدا  ,وهذذذذً مصذذذذممة
لألطفذذال والكبذذار علذذى حذذد سذذواء .فذذً
حٌن ٌمكن لألطفال لعب جداول حسذابٌة
وتكاثرٌذذذة أساسذذذٌة ٌ ,مكذذذن للبذذذالغٌن أن
ٌتحذذذذدوا أكثذذذذر قلذذذذٌال مثذذذذل المهذذذذام ذات
األرقذذذام الكبٌذذذرة والمهذذذام المسذذذتندة إلذذذى
الوقذذت والمهذذام المالٌذذة .إذا لذذزم األمذذر ,
ٌمكنذذذك أٌضذذذا التنذذذافس مذذذع أصذذذدقائك ,
سذذواء فذذً وضذذع عذذدم االتصذذال أو عبذذر
اإلنترنت.

Math Riddles and Puzzles
• تذذذذذم تصذذذذذمٌم اللعبذذذذذة خصٌصذذذذذا
الختبذذذار معذذذدل الذذذذكاء وتحسذذذٌن
مهاراتذذك فذذً الرٌاضذذٌات بالحٌذذل
الذهنٌذذذذة .للوهلذذذذة األولذذذذى ,تبذذذذدو
المشذذذذاكل بسذذذذٌطة  ,لكذذذذن أثنذذذذاء
اللعذذذذب ,تصذذذذبح اللعبذذذذة أصذذذذعب
وستبذل قذوة أكبذر إلجهذاد قذدرتك
على التفكٌر التحلٌلً لحل األلغاز
والحٌل التً أمامك.

Charm 2048
•  2048هذذذذذو لغذذذذذز كالسذذذذذٌكً
حٌذذذث تحذذذاول مطابقذذذة ودمذذذج
نفذذذذس األرقذذذذام للوصذذذذول إلذذذذى
 2048فً أسرع وقت ممكذن.
تبذذذذدو فرضذذذذٌة اللعبذذذذة بسذذذذٌطة
ولكذذذذذذن ثذذذذذذق بذذذذذذً ,فسذذذذذذتزداد
صذذعوبتها كلمذذا حصذذلت علذذى
الرقم األعلى .اللعبذة لذدٌها 12
مذذذن أوضذذذاع مختلفذذذة وواجهذذذة
المستخدم نظٌفة وسلسة.

سودوكو
• سودوكو هو لغز آخر كالسٌكً واحد من
المفضل لدى العدٌد من المستخدمٌن .على
الرغم من أن سودوكو ال عالقة لها بحل
مشاكل الرٌاضٌات  ,إال أنها ال تزال لعبة
مفٌدة للغاٌة من أجل الحفاظ على عقلك
بشكل حاد وتحسٌن القدرة على البحث عن
طرق ممكنة لحل مشكلة معٌنة .قواعد
سودوكو بسٌطةٌ .تم منحك  81خلٌة
مقسمة إلى  9كتل فً تكوٌن .3 × 3
مهمتك هً لملء كل هذه الكتل مع أرقام 1
إلى  9مع التأكد من عدم تكرار األرقام فً
العمود أو الصف.

Mental Math Master
• عندما تقول الرٌاضٌات المعدنٌة  ,فإن
معظم األلعاب تتعامل فقط مع الحساب
األساسً .ومع ذلك  ,فإن Mental
 Math Masterتأخذ هذا المفهوم إلى
مستوى آخر بالكامل بمشاكله المعقدة و
الصعبة التً تتضمن الحساب األساسً,
الجذور المربعة  ,اللوغارٌتمات ,
العوامل  ,التجمٌع ,إلخ .إذا كنت تبحث
عن تحدي  ,فإن الرٌاضٌات الذهنٌة
الرئٌسٌة هً لك.

Mathematiqa
• إذا كانذت Mental Math Master
صذذذعبة أكثذذذر مذذذن الذذذالزم بالنسذذذبة لذذذك ,
فٌمكنذك تجربذة  Mathematiqa.تقذدم
هذه اللعبة مشاكل لٌس صعبة جذدا و لذٌس
مذذن السذذهل حذذل المشذذاكل العقلٌذذة .بخذذالف
 ,Mental Math Masterتسذتخدم
 Mathematiqaفقذذذذذذط الحسذذذذذذاب
األساسً لمشاكلها.

Math 24 – Mental Math Cards
• Math 24هذذذو لغذذذز رٌاضذذذً
كالسٌكً مع الحسذاب األساسذً مذع
 15مرحلة مختلفة وأكثذر مذن 300
مسذذتوى .مذذا ٌجعذذل Math 24
خاصة هً أن جمٌع المستوٌات فذً
اللعبذذة مصذذنوعة ٌذذدوٌا .هنذذاك أٌضذذا
وضذذع خذذاص ٌسذذمى السذذرعة حٌذذث
ٌذذتم تكلٌفذذك بحذذل المشذذكالت بأسذذرع
وقذذت ممكذذن .ثذذق بذذً  ,فذذإن وضذذع
السرعة هو االدمان تماما.

Quento
• Quentoهذذذً لعبذذذة الرٌاضذذذٌات
المجانٌة والمصممة لألطفال والكبذار
والتذذً تنطذذوي علذذى عملٌذذات الجمذذع
والطذذذذذذرح األساسذذذذذذٌة .مذذذذذذا ٌجعذذذذذذل
Quentoخاصذذة هذذذو أن األلغذذذاز
صذذذذذذغٌرة ولكنهذذذذذذا ممتعذذذذذذة للغاٌذذذذذذة
ومناسبة لالستراحات الصغٌرة.

Math Games – Zeus vs. Monsters
• كما ٌمكنذك أن تقذول مذن اسذم اللعبذة
نفسها  ,تحتذاج إلذى تذدمٌر الوحذو
والوحذذذذو األسذذذذطورٌة باسذذذذتخدام
مهذذارات الرٌاضذذٌات الخاصذذة بذذك .
رهٌبذذة حٌذذث علٌذذك حذذل العدٌذذد مذذن
التشذذذوٌهات الدماغٌذذذة .اللعبذذذة لذذذدٌها
رسذذذومات جٌذذذدة جذذذدا ومسذذذلٌة جذذذدا
أٌضا.

Prodigy Math Game
• على عكس األلعاب األخرى فً هذه
القائمة  ,تهدف  Prodigyلتعلٌم
مهارات الرٌاضٌات باستخدام مشاكله
الفرٌدة .أضف إلى ذلك  ,تحاول
Prodigyاتباع منهج الرٌاضٌات
الفعلً من الدرجات المختلفة لخلق
المشاكل وتعلٌمها .مما ٌعنً ببساطة
أنه ٌمكنك تحدٌد درجة معٌنة لبدء
العمل على مهارات الرٌاضٌات
الخاصة بك .لعبة مفٌدة جدا ومفٌدة
لألطفال والطالب.

Khan Academy Kids
• إن برنذذذامج Khan Academy
Kidsلٌس بالضذرورة لعبذة رٌاضذٌة
 ,ولكن التطبٌق ٌجعل من الممتع تعلذم
أشٌاء جدٌذدة .ال ٌعلذم التطبٌذق أطفالذك
الرٌاضذذذذٌات فقذذذذط بقصذذذذص وألعذذذذاب
مثٌذذرة لالهتمذذام بذذل ٌعلذذم أٌضذذا أشذذٌاء
أخذذذذذرى مثذذذذذل الحذذذذذروف الهجائٌذذذذذة,
والهجذذاء ,والكتابذذة ,والصذذوتٌات ,ومذذا
إلى ذلك.

Math Land
• Math Landهً لعبة مغامرة
تهدف بشكل رئٌسً لألطفال لتعلٌم
الرٌاضٌات األساسٌة مثل األعداد
الصحٌحة ,واإلضافات ,والطرح,
واألقسام ,والمضاعفات ,وما إلى
ذلك ,بطرٌقة ممتعة وسهلة .فً
اللعبة ,أنت قرصان ٌساعد جزٌرة
إلزالة العقبات والفخاخ باستخدام
العناصر المختلفة فً اللعبة
ومهارات الرٌاضٌات التً وضعها
القراصنة.

التوصيات:
•

•
•
•

ضرورة ممارسة األلعاب االلكترونٌة لرفع مستوى التحصٌل
الدارسً.
ان تحرص المتدربة على اختٌار األلعاب الهادفة والممٌزه .
على المتدربة خوض التجارب الجدٌدة وعدم التردد.
اهتمام المتدربة ب مواكبة كل ما هو جدٌد ومناسب لمثل هذا الوقت .

