.األاعلبالتعلييمييةفيوضءارتساتييجيياتاملعتلالنشط

ي
.رمي
رعيي وة/أ،.ولعط يياعوشر/د

. األلعاب التعليمية في ضوء استراتيجيات التعلم النشط
جامعة الم سيلة.علوطي عاشور/د
جامعة الم سيلة.عريوة مريم/ا
:امللخص
حظعى هره الدزاطت لخىاوٌ مىغىع إخدي اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ املخمثلت في اطخخدام ألالعاب الخعلُمُت
 مساعاة الفسوق الفسدًت، جبظُـ املعلىماث،وىطُلت طهلت الفهم والخؿبُم ذاث عدة ؤهداف ؤهمها حرب اهخمام املخعلم
 كد جيىن معىكاث اطخخدامها كلُلت ملازهت باطتراجُجُاث الخعلم اليشـ خاضت إذا وان املعلم ملما بؿبُعت.واملُىٌ ؤًػا
لاطتراجُجُت وذلً بدىاوٌ شلين
هره ألالعاب الخعلُمُت لرا جم ؾسح هرا املىغىع طعُا في إعؿاء ضىزة واضحت عً هره ا
. والثاوي ًدىاوٌ الخعلم اليشـ، إلاؾاز الىظسي ًدىاوٌ ألالعاب الخعلُمُت:ؤطاطُين
. الخعلم اليشـ، ألالعاب الخعلُمُت:الكلمات املفحاحية
Résumé:
Cette étude cherche à aborder le sujet de l’une des stratégies d’apprentissage actif
consistant à utiliser les jeux éducatifs comme un moyen facile à comprendre et à appliquer avec
plusieurs objectifs, dont le plus important est d’attirer l’attention de l’apprenant, de simplifier les
informations, tout en tenant compte des différences et des tendances individuelles. Il peut y avoir
peu d'obstacles à leur utilisation par rapport aux stratégies d'apprentissage actif, en particulier si
l'enseignant est familiarisé avec la nature de ces jeux éducatifs. Ce sujet a donc été présenté dans le
but de donner une image claire de cette stratégie en abordant deux aspects fondamentaux : le cadre
théorique traite des jeux éducatifs,La seconde traite de l'apprentissage actif.
Mots-clés: jeux éducatifs, apprentissage actif.
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ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

مقدمة:
التربُت والخعلُم وحهان لعملت واخدة وهدف حظعى املىظىمت التربىٍت جدلُله ففي ول بػع طىىاث ًخغير البرهامج
الدزاس ي وجػاف إلُه ؾسق واطتراجُجُاث ٌعصش جؿبُلها ،واملعلم ًخللى جيىٍىاجه ججاوبا مع الخغيراث الجدًدة ختى ال ًيىن
هىان فجىة بين البرهامج ومظيره .وول املظاعي الجدًدة جسجىص على مفهىم املخعلم همدىز ؤطاس ي للعملُت الخعلُمُت الخعلمُت
وؤفػل همىذج ًمىً ألاخر به هى الخعلم اليشـ فاملخعلم ؤوال ًخعلم وال ًخم حعلُمه وزاهُا الؿسٍلت املعخمدة ؾسٍلت وشؿت،
فهى ًيشـ ول خىاطه التي حعد مىافر الخعلم .ا
وما على املعلم في هرا الىغع إال ؤن ًيىن وطُؿا مىخلُا لالطتراجُجُت التي حظاهم في إخدار الخعلم للمخعلم وهى في
خالت وشؿت واخخُاز اطتراجُجُت ألالعاب الخعلُمُت مثال .ا
التي حعد طهلت مفهىمت وممخعت جساعي الفسوق الفسدًت وحشبع خاحاث املخعلم خاضت وؤن اللعب ًؿىز همىه على
عدة ؤضعدة في وكذ اهدسحخه ألالعاب إلالىتروهُت واطخخدام وطابل جىىىلىحُت جخجاوش ومظخىي كدزتهم على الخدىم في
ؤفيازهم .ا
الفصل ألاول :ماهية ألالعاب الحعليمية.
 -1جعريف اللعب:
وألاشياٌ ..الخ .ا
لاطخىشاف لألضىاث وألالىان اواملهازاث ا
هى وشاؽ ًلىم فُه الخلمُر باالطخؿالع و ا
اوؤًػا اللعب هى ؤطمى حعبير عً الىمى إلاوظاوي في الؿفىلت خُث ًظهس ؤزىاءه ما بداخله مً كدزاث ومعلىماث...
إلخ .ا
اللعب هى الؿسٍلت التي حظاعد الؿفل على الخىاضل مع الىاكع (زها العالىٌ )2012 ،ا
اللعب وشاؽ ًمىً ’ن ًيىن مىحه ؤو غير مىحه الغسع مىه هى جدلُم املخعت والدظلُت( .شٍد الهىٍدي )2012 ،ا
 -2جعريف ألالعاب الحعليمية:
لافاق اواملظاعدة على لاطدُعاب
هي ول لعبت ًمىنها ؤن جدلم غسغا خاضا ،بما في ذلً جىمُت املىاهب وجىطُع ا
الجُد للبرهامج الدزاس ي ،إغافت إلى جيىًٍ اججاهاث حدًدة وخلم زوح الجماعت بين املخعلمين .ا
وهي ؤلعاب مىحهت ملطىدة هابعت مً خؿـ وبسامج ًلىم املعلم بئعدادها وججسبتها اومً زم جؿبُلها ( زها
العالىٌ )2012،ا
هي وشاؽ جدىمه مجمىعت مً اللىاعد والػىابـ جخم بين الدازطين إما ؤن ًيىهىا مخعاوهين ؤو مخىافظين للىضىٌ
إلى جدلُم ؤهداف حعلُمُت وهي التي جىحه اليشاؽ .ا
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ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

ألاؾفاٌ فسادي ؤو مثنى ؤو في شيل مجمىعاث
هي اطتراجُجُت حعلُم وحعلم كابمه على اللعب املىحه وجخػمً لعب ا
مخعاوهين ؤو مخىافظين وول ذلً في إؾاز اللىاعد التي جىظم طير اللعب وال جدد مً خسٍت الؿفل (طميرة الحافي )2013 ،ا
وحشعسهم باملخعت اوجخم جبعا ملجمىعت مً
ا
ألافساد ،ألنها جثير فىسهم
وهي ؤًػا مجمىعه مً ألاوشؿت التي ججرب اهخمام ا
إلاحساءاث املدددة بىغىح .ا
ا
وٍمىً ؤن وعخبرها عملُت جمثُل حعمل على جدىٌ املعلىماث الىازدة لخالبم خاحاث الفسد فاأللعاب الخعلُمُت
ًخجصؤ مً عملُه الىمى العللي( .غُدان الدهالوي )2011 ،ا
واملداواة حصء ال ا
إذن حعد ألالعاب الخعلُمُت ؾسٍلت مىظمت ذاث كىاعد وغىابـ مدددة حظعى األهداف مخعددة الجىاهب :املعسفُت
الىفظُت والظلىهُت ججعل الخعلم ممخعا ومِظسا مً ما ًدفص املخعلمين وٍؿىز كدزاتهم ومهازاتهم .ا
 -3وظائف ألالعاب التربوية:
 حظاعد على جفاعل املخعلم مع عىاضس البِئت وميىهاتها .ا-

ألاشُاء .ا
حظاعد املخعلم على جل اسٍب املفاهُم اوإدزان معاوي ا

-

كدزاجه اوإمياهُاجه .ا
فسد وفم ا
ؤداة فعاله ملىاحهه الفسوق الفسدًت وحعلم ول ا

-

لاحخماعُت .ا
حظاعد على همى الجاهب لاحخماعي فهى ًخعلم كىاعد الظلىن اوؤطالُب الخىاضل اوجمثل اللُم ا

لاغؿساباث( .شٍد الهىٍدي،
 جىشف عً شخطُت الؿفل ومدي ؤوحه اللطىز التي ٌعاوي منها مً خُث املشىالث ؤو ختى ا )2012ا
 -4معايير انحقاء ألالعاب الحعليمية:
-

مىاطبت ؤدواث اللعب ملظخىيا هضج املخعلم .ا

-

ألامً والظالمت املخعلم .ا
جىفس عىاضس ا

-

ألافياز الطدثازة مُل املخعلم.
لاداة مخعددة لاطخخدام بلدز ا
ؤن جيىن ا

-

ألاطاطُت .ا
ؤن حظاعد على جىمُت عػالث املخعلم وجأ اشزها وجىمُت بعؼ املهازاث ا

-

طميرة الحافي )2013 ،ا
فساد ؤو حماعاث لُطل إلى الخفاعل لاحخماعي ( .ا
ؤن حظاعد املخعلم على العمل مع ؤ ا

-

ؤن حظاعد اللعبت الخعلُمُت على املالخظت والخإمل والخفىير .ا

-

ؤن حظاعد اللعبت املعلم على حصخُظ مدي جؿىز همى املخعلم .ا

-

ؤن جيىن مىاطبت ملُى اٌ املخعلم .ا

-

ؤن جبظـ اللعبت مدخىي امللسز الدزاس ي .ا

-

إلازشاد واملساكبت (غُدان الدهالوي)2011 ،
ؤن ًخددد دوز املعلم في جلدًم الخىحُه و ا

 -5مكونات اللعبة الحعليمية (:طميرة الحافي )2013،ا
-

ألاهداف الخعلُمُت وجيىن مسجبؿت بمىغىع الدزض .ا

-

مجمىعت الالعبين وٍددد في هرا امليىن عدد العبي اللعبت .ا

-

ؤهظمت و كىاهين ًػعها املعلم لػمان وضىٌ املخعلمين إلى الهدف .ا
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رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

-

عىطس الصمً وهى الىكذ الري حظخغسكه اللعبت وهى وغسوزي لخددًد طيروزة الحطظ الدزاطُه .ا

-

امليان وٍخمثل في البِئت التي طخجسي فيها اللعبت وان جيىن ضفُت ؤو في طاخت املدزطت مثال .ا

-

اليشاؽ الخىافس ي وَعبر عً خسهت املخىافظين ؤزىاء اللعبت .ا

-

الىدُجت وهي خاجمت اللعبت  .ا

 -6أنواع ألالعاب الحعليمية :ا
هىان عدة جطيُفاث لأللعاب الخعلُمُت :ا
-

خظب املىاد املظخخدمت .ا

-

خظب ما جخػمىه مً اوشؿت .ا

-

خظب ؾبُعتها مً خُث عدد ؤفسادها .ا
وألازجح فيها هرا الخطيُف الري ًسي بإن ألالعاب الخعلُمُت جىلظم إلى زالزت ؤهىاع ؤطاطُت .ا

ؤوال :ؤلعاب حعلُمُت مخططت ملظاعدة الخلمُر على الدزاطت ؤو حعلم عبازاث واملىعباث املىخىب عليها خسوف الهجاء ؤو
ألازكام .ا
ا
زاهُا :ألاوشؿت والخمثُالث الخخُلُت الجادة وهي مظخمده مً وكاةع خلُلت هإن جخعسع إلى ؤخدار جازٍخُت ؤو مىاكع
حغسافُت ؤو احخماعُت .ا
زالثا :ؤلعاب املبازٍاث التي جلىم على املىافظت بين الخالمُر ( زها العالىٌ )2012 ،ا
اذن هرا الخطيُف ٌعخمد على مدخىي اللعبت الخعلُمُت هما ؤهه ًىضح مدي اخخالف اوجىىع ألالعاب الخعلُمُت بما ًدىاطب
مع ؾبُعت املىاد الدزاطُت .ا
 -1خطوات إعداد اللعبة الحعليمية:
امسخله إلاعداد :ؤي إعداد ول مً :ا
 ميىهاث اللعبت مً مىاد املبادا واللىاهين ،الصمً املظخغسق ،ومدي عالكتها باملنهاج .اامليان املىاطب إلحساء اللعبت .ا

-

زم بعد ذلً البد مً ججسٍب اللعبت كبل الدخىٌ بها إلى الطف .ا
 شسح كىاعد اللعبه للمخعلمين وجىغُذ ألاهداف التي ًيبغي عليهم إلاملام بها( .شٍد الهىٍدي )2012 ،امسخلت الخىفُر :ؤي بداًت جؿبُم وجىفُر اللعبت خُث ًخم في هره املسخلت :ا
-

إشساف املعلم على املخعلمين لػمان الظير الحظً للعبه .ا
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 جسن الفسضت للمخعلمين للىضىٌ إلى الهدف .ا-

ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

مساعاة الفسوق الفسدًت واخترام كدزاث ول فسد (شٍد الهىٍدي)2012 ،

مسخله الخلىٍم :وجخػمً :ا
-

جددًد هىاحي اللىة والػعف في اللعبت الخعلُمُت لدي املخعلمين .ا

-

جددًد الصمً الري اطخغسكه املخعلمىن .ا

-

جددًد مدي مظاهمت اللعبت في جىمُت كدزاث الخالمُر.

مسخله املخابعت :املخابعت خؿىة غسوزٍت لخددًد ألاوشؿت الالخلت ألهه مً خاللها جخددد الخبراث التي اهدظبها املخعلمىن
ومدي جؿىز مهازاتهم وكدزاتهم ( .زها العالىٌ )2012 ،ا
الفصل الثاني :الحعلم النشط
 -1جعريف الحعلم النشط:
حعددث حعازٍف الخعلم اليشـ واخخلفذ باخخالف الجىاهب املسجبؿت بهرا املفهىم ،فهى البِئت الخعلُمُت املىاطبت
وجازة هى مىظىمت إدازة وجازة ؤخسي هى فلظفه جسبىٍت ولىً مً املؤهد ؤن ول الخعازٍف جطب في كالب واخد ؤلى هى "املخعلم
مدىز العملُت الخعلُمُت الخعلمُت" وكد وزدث هره الخعسٍف على الىدى الخالي :ا
للد حاء "لىزهصن" بما ًلي :الخعلم اليشـ ؾسٍلت حعلم الؿلبت جدُذ لهم فسضت املشازهت الفاعلت في ألاوشؿت الطفُت
بعُدا عً الدوز الخللُدي ،بدُث ًخدمل الؿالب مظؤولُت حعلمه بىفظه وفم جلىُاث واطتراجُجُاث مخىىعت :ولعب ألادواز،
عمل املشازَع ،املىاكشت والحىاز...الخ .ا
وَشير "ماًسش وحىهص" إلى ؤن الخعلم اليشـ ًخمثل في البِئت الخعلُمُت التي حظمذ للؿالب بفسضت الخعلم عً ؾسٍم
جلىُاث وؤطالُب مخعددة( .اهخطاز عشا وآخسون )2012 ،ا
وهى ؤًػا ،اهخساؽ الؿالب في عملُت الخعلم بإداء املهام املىولت إليهم إلهخاج حعلماتهم .ا
وٍلىٌ "السفاعي" هى مىظىمت إدازٍت وفىُت ،حشمل ول ميىهاث املىكف الخعلُمي (الجاهب املعسفي ،الىحداوي وضىال
إلى املهازي) فىفم اطتراجُجُاث الخعلم جخضح املعازف واملعلىماث ،وغمً املىاكف الخعلُمُت جخيىن اللُم ،ووفلا ملا لدي
املخعلم مً إمياهُاث جخؿىز مهازاجه( .إلادازة العامت )1435 ،ا
هى فلظفت جسبىٍت جدبنى مبدؤ إًجابُت املخعلم في املىكف الخعلُميٌ ،شخمل على ول املمازطاث ولاطتراجُجُاث التي
جلىم بخفعُل دوز املخعلم( .وشازه التربُت إلادازة العامت) ا
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ًمىً اللىٌ مً خالٌ ما طبم ؤن الخعلم اليشـ ًلطد به ججىب حعلُم املخعلم وجللُىه بل ًيبغي ؤن ًىدظب
ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

املعازف واملعلىماث ذاجُا بؿسٍلت فعالت ًيىن املخعلم خُنها في خالت مً اليشاؽ والحسهت معخمدا على كدزاجه العللُت
واملهازٍت .ا
 -2خصائص الحعلم النشط:
اًمخاش الخعلم اليشـ بعدة خطابظ ججعل مىه الؿسٍلت التي جبدو مخياملت ألادواز والجىاهب .ا
 ججىب جللين وهلل املعلىماث وبامللابل ًخم الترهيز على جؿىٍس املهازاث وجىمُتها .حصجُع املخعلمين على اطخخدام مطادززبِظت ؤولُت ومخعددة .ا
 جىفير الجى الخعلُمي املىاطب للخفاعل داخل غسفت الطف مً خالٌ اطخخدام الىطابل وألاطالُب املىاطبت ( .وشازةالتربُت إلادازة العامت) ا
 املشازهت الفعالت للخعلمين. جىحُه املخعلم الطخخدام مطادز مخعددة ومخخلفت. لاعخماد على الخلُُم الراحي مً خالٌ جددًد معُاز الحىم على العمل والهدف مىه (خدًجت مهسٍتا اومدمد الظاس يالشاًب)2012 ،
الخعلم اليشـ ؾسٍلت ججعل مً الخعلم مخعت ومً العلم اطخفادة ،وذلً ملا ًمخاش به مً خطابظ ًمىً ؤن هػُف
إليها :جمىً املعلم مً اللُام بعدة ؤدواز :املظير ،املىحه املسشد .بهره الؿسٍله ًخمىً مً ؤداء مهامه وإخدار الخعلماث على
ؤهمل وحه .وجىفس ؾسٍله الخعلم اليشـ جفادي بعؼ املشىالث الظلىهُت الطفُت الىاججت عً حعداد الخالمُر وعدم فهم
املدخىي الدزاس ي ،ؾسٍلت جىظُم غسفت الطف وملاعد الجلىض .ا
 -3أهمية الحعلم النشط:
الخعلم اليشـ بالسغم مً ؤهه ؾسٍلت وؤطلىب خدًث ومخؿىز الهجاح العملُت الخعلُمُت الخعلمُت إال ؤهه ؤًػا
ًمىً ؤن ًددر عدة حغُيراث على مظخىي شخطُت املخعلم وهرا كدزاجه العللُت .ا
فعلى مظخىي شخطُت املخعلم :ا
 الخعلم اليشـ ًدعم الثلت بالىفع لدي املخعلم وذلً لخدمله مظؤولُت الىضىٌ إلى مىدظباث حدًدة حشعس دابمابخدلُم لاهجاش مً خالٌ الخؿىاث واملدؿاث الىاجحت وٍمخلً برلً جلدًسا عالُا لراجه.
 همى الجاهب لاحخماعي لدي املخعلم ألهه مؿالب باالهخماء إلى مجمىعاث ؤخسي مً شمالبه وعلُه حشىُل فسق بدثُت ؤًػا،لرا فهى على جفاعل وجىاضل دابم مع لاخسًٍ ،بهرا الشيل ًدلم املخعلم جىافله الىفس ي ولاحخماعي (وشازه التربُه)
حصجُع الؿلبت على املسوز بخبراث حعلُمُت وخُاجُت خلُلُت فالخعلم ًطبذ ؤٌظس الفهم وٍبلى زاسخا في علىلهم
لفترة ؤؾىٌ ألنهم ًلىمىن بالخفاعل مع ألاشُاء وألاشخاص ؤو املطادز الخعلُمُت بإهفظهم وهرا ؤًػا ًىعىع مً الىاخُت
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ألاخسي على كدزة املخعلم على إطلاؽ حعلماجه على واكع الحُاة ومً زم كدزجه على خل مشىالجه التي كد جىاحهه في خُاجه
ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

الُىمُت( .طعُد مدمد)2014 ،
وعلى مظخىي كدزاث املخعلم العللُت :ا
 فئن ذاهسجه جخؿىز ألهه ٌعخمد عليها دابما الطترحاع مىدظباجه وذلً الطخخدامها في اخدار حعلماث حدًدة .ا إن الخعلم اليشـ ٌغير مً ؾسٍلت الفهم املعسفي للمخعلم ،والري بدوزه ًؤزس على همى املعسفي( .لادازه العامه للخدزٍب) ا حعمل هره الؿسٍلت على حصجُع املخعلمين على اهدظاب مهازاث الخفىير العلُا والخدلُل والترهُب والخلىٍم ،ألهه بؿبُعتالحاٌ املخعلم هىا حعلم ذاحي فاملخعلم مً ٌظإًٌ ،ىاكش ًخخبر وٍجسب و ًخفاعل مظخخدما ما لدًه مً كدزاث عللُت مع
وحىد املعلم همىحه ومسشد ومظاعد إلخدار الخعلماث فان كدزاث املخعلم جىمى وجخؿىز شِئا فشِئا(طعُد مدمد،
 )2014ا
اإلى حاهب ذلً فئهه ،ا
 ًىدظب اللدزة على الخفىير الىاكد واللدزة على خل املشىالث وجخضح مُىله وكدزاجه وامياهُاجه املخاخت التي ًمىً ؤنحظاعده على جددًد وحهخه العلمُت املظخلبلُت (وشازه التربُه لادازه العامه) ا
اعخماد ؾسٍله الخعلم اليشـ غسوزٍت لخؿىٍس عدة حىاهب وٍمىً ؤن هلىٌ ؤهه فعال ًدلم الهدف ألاطمى مً
التربُت املخمثل في جىمُت حمُع حىاهب شخطُت الؿفل .فاملخعلم هىا ًخعلم وٍتربى ؤي ًىمى وٍخؿىز لُطبذ مؤهال ذو هفاءة
مهازٍت ومهىُت .ا
 -4فلسفة الحعلم النشط:
هي الخلفُت الىظسٍت العخماد ؤي اطتراجُجُت مً اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ ختى ًخم الىضىٌ إلى ألاهداف
املخىخاة .ا
 الخعلم اليشـ عملُت بىابُت وٍلطد برلً ؤن املعسفت لها حروزها في علل املخعلم لرا ًيبغي إخدار بىاء معسفي حدًداهؿالكا مً الظابم مً خالٌ مىذ املخعلم فسضت جفاعل خىاطه مع العالم الخازجي .ا
ومظخمسة وغسغُت الخىحه و ذاث معنى .ا
ا
 الخعلم عملُت وشؿتالطدثازة والدشىٍم زفُم عملُت اهدظاب املعسفت بؿسٍلت الخعلم اليشـ هما ؤنها ججرب املخعلم
ا
 الخعلم عملُت وحداهُت فاهدى املادة الدزاطُت لُطبذ برلً فسدا اًجابُا ووازلا مً هفظه .ا
 الىمى املفاهُمي ًيخج مً خالٌ الخفاوع لاحخماعي الدشازوي .ا ًيبغي ؤن ًددر الخعلم مً خالٌ مهام خلُلُت ؤي البد مً وغع املخعلم ؤمام املشىالث التي جيهئ له ظسوف الخعلم .ا املعسفت اللبلُت شسؽ ؤطاس ي لبىاء الخعلم( .طعُد مدمد )2014 ،ا- 123 -
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ي
رمي.
د/ولعط يياعوشر،.أ/رعيي وة

اهم ما ًددد فلظفت الخعلم اليشـ هى بىاء املعسفت الجدًدة باطخخدام املعسفت الظابلت األن هرا الؿسح ًلىد إلى
لادواث  .ا
ألاطالُب و ا
غسو ازة إشسان املخعلم وغسوزة جىىَع ا
ومفاد ول ذلً حعصٍص الثلت بالىفع لدي املخعلم فئذا حعصشث زلخه شاد إكباله على الخعلم واملداولت والخجسٍب
مباشسة جىمى وجخؿىز مهازاجه وكدزاجه العللُت .ا
ا
ولاطىدشاف اوبؿسٍلت غير
الخاثمة:وآخس ما ًمىً كىله هخالضت مما طبم ؾسخه ،ؤن الخعلم اليشـ ؤضبذ غسوزة خخمُت ملا لهره الؿسٍلت مً جإزيراث
إًجابُت على عدة حىاهب طىاء مخعللت باملخعلم ؤو بالبرهامج الدزاس ي ؤو ختى املعلم ،فيل ؤؾساف العملُت الخعلُمُت الخعلمُت
جخفاعل وجيسجم للىضىٌ لألهداف املخىخاة ،اوما كد ًميز ألالعاب الخعلُمُت عً مثُالتها مً لاطتراجُجُاث ألاخسي ؤنها
جخػمً عىطس الدشىٍم واملخعتً ،مُل إليها ول املخعلمين فال ًىحد مً ًمىىه ؤن ًلاوم زغبخه في اللعب ما عدي إذا وان
الؿفل ٌعاوي مً مشيلت ما ؤو اغؿساب جخددد مظاهسه الخلا بعد الدصخُظ ألاولي مً ؾسف املعلم وهرا ما ًلد ٌعد
الىلؿت الفاضلت بين هره لاطتراجُجت وبلُت لاطتراجُجُاث .ا
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ي
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قائمة املراجع:
 اهخطاز عشا وآخسون):(2012ؤزس اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ في جىمُت الفاعلُت الراجُت والخدطُل ألاوادًمي ،مجلتحامعت دمشم ،املجلد  ،22العدد .1ا
 خدًجت مهسٍتاومدمد الظاس ي الشاًب ( :)2012الخفىير لابخيازي في غىء اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ ،مجلتالعلىم لاوظاهُت ولاحخماعُت .ا
 زها العالىٌ ) :(2012ؤزس جىظُف بعؼ اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ في جىمُت مهازاث خل املظإلت السٍاغُت ،مرهسةلىُل :شهادة املاحظخير ،حامعت ألاشهس ،غصة .ا
 شٍد الهىٍدي ( :)2012ألالعاب التربىٍت اطتراجُجُت لخىمُت الخفىير ،داز الىخاب الجامعي ،إلامازاث العسبُت املخددة .ا طعُد مدمد ( :)2014فعالُت اطخخدام بعؼ اطتراجُجُاث الخعلم اليشـ في جدزَع العلىم الحُاجُت علىالخدطُل ،مرهسة لىُل :شهادة الدهخىزاه ،الجامعت إلاطالمُت ،غصة .ا
 طميرة الحافي( :)2013ؤزس جىظُف ألالعاب الخعلُمُت في جىمُت الخفاعل لاحخماعي ،مرهسة لىُل :شهادة املاحظخير،الجامعت لاطالمُت ،غصة .ا
ي ( :)2011مهازاث املعلمين الخعلُمُت الالشمت لخعلُم السٍاغُاث باطخخدام ألالعاب الخعلُمُت،
 غُدان الدهالو امرهسة لىُل :شهادة املاحظخير ،حامعت ؤم اللسي ،الظعىدًت .ا
 إلادازة العامت للخدزٍب ولابخعار ( :)2014الخعلم اليشـ ،وشازة التربُت والخعلُم.اطتراجُجُت الخعلم اليشـ- https://www.moe.edu.kw/teacher/Documents.2012/12/02 ،
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