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 ألبرت جين: تأليف

 (מקור) .0222אוקטובר , 02גיליון , 0222מספר חזק : في ظهر

 ابتسام عبد الخالق: ترجمة

 

سنة وذلك في سنة خدمتي األولى  04بدأت أستعمل األلعاب في التدريس، قبل حوالي 

كان الهدف من ذلك إيجاد طريقة تثير اهتمام تالميذ الصف السابع في . في التعليم

بعد أن عمل على " هل اإلجابات صحيحة؟: "عندما سألت تلميًذا. ضوع الكسور العاديةمو

أيهما أكبر : " حل التمارين مثل
5

2
أم  

3

1
. بأن السؤال كان غريًبا -ولذهلتي-إتضح لي "  

 .جابات صحيحةإذا كانت اإل وما لقد حل كل التمارين ولم يهمه أي كسر أكبر،

بحثت عن طريقة تثير اهتمام تالميذي أكثر، واكتشفت أن بإمكاني فعل ذلك بواسطة 

. من لديه كسر أكبر يأخذ البطاقتين –" حرب الكسور" أول لعبة استعملتها كانت . األلعاب

أحياًنا دعوني ! سمعت تالميذي في الصف السابع يتحاججون عل كبر الكسور! نجحت

منهم صدق؟ بهذه الطريقة خلقت الحاجة للتعلم عند تالميذ الصف  من_ لإلستفسار 

 .التدريس لم يعد صعًبا(. جزء منهم يستصعبون الرياضيات)السابع 

 .منذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن ألعاب مناسبة لمواضيع تدّرس في حصص الرياضيات

بنيت  على سبيل المثال، عندما صادفت صعوبة في تدريس موضوع القسمة مع باٍق،

في هذه اللعبة يقسم (. اللعبة مرفقة" )لعبة حرب البواقي" –لعبة تعالج الموضوع 

القسمة مع . التالميذ أعداًدا على األعداد التي تظهر على مكعب اللعب ويقارنون البواقي

 .باٍق موضوع يحتاج إلى كثير من التمرن، واأللعاب هي طريقة جيدة للتمرن بمتعة

وفي هذه اللعبة كلما كان الباقي أكبر " سيًئا"البواقي تعتبر شيًئا إضافة إلى ذلك، فإن 

 7:0َو  4:0: في هذه اللعبة على التالميذ أن يتعاملوا مع تمارين مثل". أفضل"يعتبر 

 (.المقسوم أصغر من المقسوم عليه)

 

 الرياضيات/ مبادئ وحسنات األلعاب في حصص الحساب

هكذا تخلق . تي تؤدي إلى الرغبة في المشاركةهناك متعة اجتماعية في اللعب ال.  1

 .الرغبة للتفكير في الرياضيات

كذلك . يجري كل تلميذ حسابات كثيرة، أكثر مما كا مستعًدا أن يجريها في ورقة عمل.  2

، ألن وتيرة اللعبة تحتاج إلى "في الرأس"يبحث عن طريقة أسهل للحسابات الشفهية 

 . ذلك

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue10/jean_albert.pdf


إذا أخطأ الالعب فالالعب اآلخر يصححه، ألن كليهما  –حالي يوجد في اللعب مردود .  7

 .المردود في ورقة العمل يأتي متأخًرا حيث ال أهمية له. يريد أن يفوز

 

: لهذا فاأللعاب المألوفة مثل. كلما كانت تعليمات اللعبة أبسط، تعّلم اللعبة أسهل.  0

 .الحرب، الذاكرة، لوطو ، جًدا ناجحة

 

 من المهم اختيار مبنى اللعبة بحسب موضوع  . ة تكون وتيرة سريعةلّلعبة الجيد.  5

 .مع تمارين جمع أعداد ثالثية األرقام" لعبة حرب"ال يمكن لعب . معّين    

    

 هذا المركب يساعد الالعبين على  ". الحظ"لعبة جيدة يجب أن تحتوي على مركب .  6

 كذلك تتاح امكانية اللعب سوية   . ةمساعدة أحدهم لآلخر بدون فقدان روح المنافس    

 . للتالميذ من مستويات مختلفة، وأن يكون الفائز تلميًذا يواجه صعوبات تعلمية    

 

 .  في ألعاب التمرن تكون رغبة قوية للعب، خاصة عند التالميذ الذين يواجهون صعوبات.  0 

 ، في  "ن يأخذ لعبة ويلعبمن ينهي عمله يستطيع أ:" من المحبذ االمتناع عن المقولة     

 . هذه الحالة ال تتاح فرصة اللعب لتلميذ يواجه صعوبات     

 كل زوج أو مجموعة يتمكنوا من  . دقيقة 15يمكن أن نعلمهم أن يلعبوا سوية لمدة      

 .  بعد ذلك يمكن االستمرار بالدرس كالعادة. انهاء عدة دورات لعب بحسب مقدرتهم     

 الموضوع المَدّرس، وبإمكان معلم واحد   -بطريقة اللعب-يقة يمّرن الجميع بهذه الطر     

 .أن يدير الدرس( تلميًذا 04حتى مع )     

 عندما تكون طريقة التعليم بمجموعات، يمكن إعطاء مهمة تمرن عن طريق لعبة، وأن        

 عطاء لعبة في هذه الحالة من المفضل إ)تكون هذه المهمة اجبارية للمجموعة      

 تعليماتها مألوفة للتالميذ، ألنه ليس من السهل على التالميذ قراَءة التعليمات وفهمها       

 (.لوحدهم     

 يحبذإعطاء  . تعتمد بعض األلعاب على استرتيجيات تفكيرية والبحث عن قانونية معّينة.  8

 لك بعد االنتهاء من تعلم  مثل هذه األلعاب للتالميذ المتميزين، كفعاليات للتحدي وذ     

 .المادة العادية     

 مثال  " حرب البواقي. "في اللعبة الجيدة يرتبط التقدم بالحسابات الرياضيةالمطلوبة.  9

 .للعبة ال يمكن لعبها بدون معرفة رياضية         



 مستوى التمرن، ومستوى  : يمكن استغالل ألعاب التمرن للتدريس على مستويين.  14

 أن   إذا أردنا. إذا كان الهدف هو التمرن فال حاجة إلجراء نقاش بعد اللعب. أكثر للفهم      

 :  مثال. نرفع مستوى تفكير التالميذ، يجب إجراء نقاش بعد االنتهاء من اللعبة       

 أي   0:9َو  7:0: يحبذ التحدث عن التمارين مثل" حرب البواقي"في لعبة        

 كذلك التحدث عن الفرق  . يها المقسوم أصغر  من المقسوم عليهتمارين ف       

 .، موضوع صعب على جزء كبير من التالميذ 0:4َو      4:0بين        

 ، لكن بعد لعبة كهذه  4ال يوجد في اللعبة تمارين فيها المقسوم عليه         

 ...."ماذا يحدث     إذا: " يفضل طرح السؤال        

 :مسة ألعابفيما يلي خ

 لعبة حرب البواقي

 ، بطاقات مكتوبة عليها     0,  5,  6,  0,  8,  9مكعب لعب مكتوبة عليه األعداد : المواد

 . 04 – 4: األعداد           

 7 – 2: عدد الالعبين

 ،        14 14التمرن على القسمة مع باٍق في مجال جدول الضرب : هدف اللعبة

 .    4:0َو  7:0: التعامل مع تمارين مثل                   

 

 :سير اللعبة

 توزع البطاقات بالتساوي بين الالعبين. 

 يضع كل العب بطاقاته مقلوبة في كومة. 

  العدد )يأخذ كل العب البطاقة األولى في الكومة ويضعها على الطاولة مكشوفة

 (.المكتوب ظاهر للجميع

  مكعب اللعبيرمي أحد الالعبين. 

 على العدد الذي ظهر على المكعب( الذي على البطاقة)كل العب يقسم عدده. 

 .الالعب الذي حصل على باٍق أكبر يربح جميع البطاقات المكشوفة          

 إذا كانت البواقي متساوية عند جميع الالعبين، كل العب يكشف بطاقة أخرى،             

 الالعب الذي حصل على الباقي األكبر يأخذ جميع  ... ًة ويرمى المكعب ثاني          

 .البطاقات المكشوفة          

 تنتهي اللعبة عندما ينهي أحد الالعبين بطاقاته. 

 الالعب الذي لديه أكبر عدد من البطاقات: الفائز . 

 

 

 



 لعبة الذاكرة

 

  بطاقة عليها : مثال.)أزواج من البطاقات، على كل زوج تمرين ونتيجة 25 – 15: المواد

 (04 َو  5 8،      21وبطاقة عليها العدد    0 7: التمرين            

 2 – 0: عدد الالعبين

 .التمرن في جدول الضرب: هدف اللعبة

 :سير اللعبة

 نخلط البطاقات ونضعها على الطاولة مقلوبة. 

  أي تمرين " متكافئ"إذا كانت البطاقتان تمثل زوج . يفتح بطاقتينكل العب بدوره

من . يقلبهما ويرجعهما إلى مكانهما ،إذا ال. ونتيجة مناسبة يأخذ الالعب البطاقتين

لكي . المهم أن ينتبه كل الالعبين إلى البطاقات التي يتم إرجاعها والى مكانها

 .  يتمكنوا من استعمالها فيما بعد

 لتالية كل العب يفتح بطاقة واحدة ويحاول أن يتذكر إذا كانت البطاقة في الدورة ا

إذا تذكر صحيًحا يأخذ البطاقتين، وإذا أخطأ يرجع . المناسبة قد ُفتحت وأين مكانها

 .البطاقتين إلى مكانهما

  يلعب ثانيًة" متكافئ"الالعب الذي يفتح زوج. 

 تنتهي اللعبة عندما ال يبقى بطاقات على الطاولة. 

 من يكون لديه أزواج بطاقات أكثر: الفائز. 

 

 لعبة اقلبها

 

              البطاقة (. ملّونةجهة بيضاء وجهة )بطاقات مكتوب عليها من الجهتين  14: المواد

  على . وعلى الجهة الثانية مكتوب عليها مسألة" ابدأ"األولى مكتوب عليها              

  وعلى ( على البطاقة األولى ةالمكتوب) مسألةوب جواب الالبطاقة الثانية مكت            

  وهكذا حتى البطاقة العاشرة، مكتوب . الجهة الثانية مكتوب مسألة أخرى            

 ".النهاية"على جهة منها             

  واحد أو زوج العبين، في هذه الحالة ال تكون روح منافسة في : عدد الالعبين

 .اللعبة                    

 .كتابة تعبير رياضي مناسب لمسألة كالمية: هدف اللعبة

 :سير اللعبة

 نضع البطاقات على الطاولة بحيث تكون الجهة الملونة إلى األعلى. 



  يحل المسألة، يبحث عن الحل "  ابدأ"يقلب الالعب البطاقة المكتوب عليها

ن الحل المناسب يحل المسألة يبحث ع. المناسب في إحدى البطاقات ويقلبها

 ...وهكذا

  على البطاقة " النهاية"تنتهي اللعبة عندما تقلب جميع البطاقات وتظهر كلمة

 .األخيرة

  إذا لم يتمكن الالعب من االستمرار في اللعب في مرحلة ما، أو إذا حصل على

هذا يدل على وقوع خطأ، لذلك عليه أن  ،قبل أن تنتهي البطاقات" النهاية"كلمة 

 .ديديلعب من ج

 

 بطاقات للقص      

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع مما مع رامي 0مع سليم أكثر بـ 

 طوابع___ مع رامي وسليم 

 

 

 

 البداية

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .أضعاف أكثر مما مع رامي 0مع سليم 

 طوابع_____ مع سليم 

 

 

 

0+0+0 

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .أضعاف أكثر مما مع رامي 0م مع سلي

 طوابع_____ مع رامي وسليم 

 

 

 

0  0 

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع مما مع رامي 0مع سليم أكثر بـ 

 طوابع___ مع سليم 

 

 

 

0  0  +0 

 

 



 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع 0مع سليم 

أضعاف مما مع رامي  7مع سمير 

 .وسليم سويًة

 طوابع___ ير مع سم

 

 

0+0 

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع 0مع سليم 

 .أضعاف مما مع رامي 7مع سمير 

 طوابع___ مع سمير 

 

 

7  (0+0) 

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع 0مع سليم 

 .طوابع مما مع رامي 7مع سمير أكثر بـ 

 طوابع___ مع سمير 

 

 

7  0 

 

 

 

 .طوابع 0مع رامي 

 .طوابع 0مع سليم 

طوابع مما مع رامي  7مع سمير أكثر بـ 

 .وسليم سويًة

 طوابع___ مع سمير 

 

 

7  +0 

 

 

 

 

 النهاية

 

 

 

 

7+0+0 

 

 

 

 



 لعبة الواحد والعشرين

 

 .بطاقات 8كل عدد يظهر على . 9حتى  4بطاقة عليها األعداد من  84: المواد

 0 – 2: عدد الالعبين

 .74الجمع والطرح في مجال الـ : اللعبةهدف 

 :سير اللعبة

 

  بطاقة واحدة من البنك "بنك مغلق"يأخذ كل العب بطاقتين، باقي البطاقات تكون ،

 ".بطاقة بنكية مكشوفة"تبقى مكشوفة 

  كل العب بدوره يظهر بطاقة واحدة من بطاقتيه، يجمع العدد الذي على بطاقته مع

ويقول حاصل الجمع بصوت عاٍل، ويأخذ .بنكية الظاهرةالعدد الذي على البطاقة ال

(. تبقى بطاقتان فقط مع كل العب وذلك خالل كل اللعبة)بطاقة أخرى من البنك 

 .يضع البطاقة التي استعملها مع البطاقة البنكية المكشوفة

  الالعب التالي يجمع العدد الذي على إحدى بطاقتيه مع حاصل الجمع الذي قاله

كل العب يجمع عدًدا من بطاقتيه مع حاصل الجمع  -قبله، وهكذا الالعب الذي

 .األخير

  إذا حصل إحد الالعبين . بالضبط 21هدف كل العب أن يصل إلى حاصل الجمع

بهذه الحالة يتم وضع . بالضبط يأخذ كل البطاقات المكشوفة التي تجّمعت 21على 

 .بطاقة جديدة مكشوفة ويستمر اللعب

 ينقص الالعب العدد الذي على 21حاصل جمع أكبر من  إذا تّم الحصول على ،

 (. 21األكبر من )بطاقته من حاصل الجمع 

  ؟"البنك المغلق"تنتهي اللعبة عندما تنتهي جميع البطاقات من 

 الالعب الذي بحوزته بطاقات أكثر: الفائز. 

 

 



 بعشرة خطوات 0111إلى الـ 

 

 .مكعب لعب، أوراق وأقالم: المواد

 2: العبينعدد ال

 .التمرن شفهّيا وكتابًيا على الضرب والجمع والمبنى العشري والتقدير: هدف اللعبة

 : سير اللعبة

  كل العب بدوره يرمي مكعب اللعب وعليه أن يقرر أن يضرب العدد الذي حصل

بعد أن يجري عملية الضرب يسّجل النتيجة على . 144أم  14أم  1عليه بالعدد 

 .الورقة

 مرات 14ب هذه العملية يكرر كل الع. 

 يجمع كل العب النتائج التي حصل عليها خالل اللعبة. 

 1444الالعب الذي حصل على حاصل الجمع األقرب الى الـ : الفائز. 

 

، "بالرأس" من المهم خالل اللعبة إجراء عملية جمع النتائج شفهًيا  : مالحظة

 .لكي يقرر بأي عدد أفضل له أن يضرب

 

 

 :المصادر

 .ספרית הפועלים: אביב-תל. משחקי חשבון(. 1984)' ד, ותגרי' ג ,אלברט

המחלקה להוראת : רחובות, מכון וייצמן. מתמטיקה ומשחק(. 1988)' נ ,תעיזי

 .מדעים

 


