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 األلعاب التربوية في صفوف المرحلة االبتدائية األولى

  مقدمة 1:1

ادها و الفرد ، إذ يسهم بدور حيوي في تكوين شخصية الطفل بأبع يعد اللعب نشاطًا مهمًا يمارسه
، و  وسيطًا تربويًا مهمًا يعمل على تعليمه و نموه ، و يشبع احتياجاته سماتها كافة ، و هو

األلعاب  و ،أبعاد العالقات االجتماعية والتفاعلية القائمة بين الناس . فاللعب بعامة  شف أمامهيك
خالقية واالجتماعية واأل التربوية بخاصة مدخل أساسي لنمو الطفل من الجوانب العقلية والجسمية

،  لتفكيركما يساعد على اكتشاف العالقات بينها و ينمي ا، واالنفعالية والمهارية واللغوية 
 .  انفعاالته السلبية و التوتر ، و يساعده على إعادة التكيف ويخلص الفرد من

مهارات  تنمية واألساسية في تعتبر األلعاب التربوية التعليمية من االستراتجيات الهامة و      

خدام يعد التدريس باست، كما  التفكير لدى الطالب وخاصة في المراحل األولى من الدراسة
،  علمينلعاب التعليمية من أبرز الطرق واإلستراتيجيات التدريسية التي تراعي سيكولوجية المتاأل

فالتلميذ له دور إيجابي من خالل هذه الطريقة فهو يتميز بكونه عنصر نشط وفعال داخل 
الصف خالل العملية التعليمية وذلك من خالل أنشطة وألعاب تعليمية تم إعدادها وتنفيذها 

 . لمية منظمةبطريقة ع
عاال في تؤدي دورًا ف؛ وتنظيمها واإلشراف عليها أحسن تخطيطها إذاوهكذا فإن األلعاب التعليمية 

مهارات و التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة  تنظيم التعلم ، وقد أثبتت الدراسات
 . استغالله وتنظيمه التوصل إليها إذا ما أحسن

  
 أللعاب التربوية في العملية التعليميةا

 :التعلم باللعب مفهوم : أوال
موجررره يقررروم بررره األطفرررال لتنميرررة سرررلوكهم وقررردراتهم العقليرررة والجسرررمية  ُيعرررراف اللعرررب بأنررره نشرررا 

عرب و التعلم باللعب هو استغالل أنشرطة الل ،في نفس الوقت المتعة والتسلية  والوجدانية ، ويحقق
 . اب المعرفررررررة وتقريررررررب مبررررررادس العلررررررم لرطفررررررال وتوسرررررريع  فرررررراقهم المعرفيررررررةاكتسرررررر فرررررري

 

 تعريف إستراتيجية األلعاب التعليمية:
ا في ضوء مجموعة قروانين اللعرب ، حرين يتفاعرل طالبران أو أكثرر لتحقيرق هي نشا  منظم منطقيً 

 أهداف محددة وواضحة .
يرذ يقروم بهرا التلميرذ أو فريرق مرن التالممعينرة  هي نوع من النشا  الهادف الذي يتضرمن أفعراالً  أو
 .رض إنجاز هدف معين غحصة وفي ضوء قواعد محددة تتبع بالفي 
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 ( : 1نشاط ) 
 اكتب تعريفك اإلجرائي لمفهوم األلعاب التربوية .

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 

 

  . التربوية في العملية التعليمية أهمية األلعاب
 ل.تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن الموهبة اإلبداعية لدى األطفا .1
 تشكل تواصل متبادل بين األطفال داخل الصف. .2
سر الفروق الفردية بين الطالب فينظم التعلم وفقا لقدرات جتعمل األلعاب على  .3

 الطالب.
 لموهبة اإلبداعية لدى الطالب في الصف .ن ايتحس .4
 . الذي يعيش فيه مساعدة الطفل على التعلم واستكشاف العالم .5
 . تنمية الجوانب المعرفية المختلفة للطفل .6
 .النواحي االجتماعية والوجدانية للطفل تنمية .7
 . المختلفة وحل مشكالتهم تخليص األطفال من توتراتهم النفسية .8
  .. ة لدى األطفالتنمية القدرة التعبيري .9
  .. الطفل على النمو الجسمي المتوازن  مساعدة .10
 . األطفال لدى واالبتكاري تنمية التفكير اإلبداعي  .11
 اكتشاف مشاعر األطفال واتجاهاتهم وقيمهم ومدركاته.  .12
 من المهارات العقلية األساسية إلى حل اكساب المتعلم العديد من القدرات بدءً ا .13

 المشكالت .

 تعلمخالل مشاركتهم في عملية الالتعليمية على إيجابية المتعلمين من  تعمل األلعاب .14

 يقوم به من نشا  أثناء اللعبة نفسه من خالل تفاعله مع مابتعزيز ثقة المتعلم  .15

 
 ( : 2نشاط ) 

 . التربوية في العملية التعليمية أهمية األلعاب تبين أخرى  شياءاذكر / اذكري ثالثة أ
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------. 
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 في العملية التعليمية :   أهداف األلعاب التربوية
 : العديد من األهداف التربوية لأللعاب ومنها هناك

 أهداف جسمية :
 . الجسمية الصحة  -3               ريب العضالتتد - 1

 يالعصبالعضلي التآزر   -4                 تدريب الحواس -2 

 

 أهداف معرفية
 االستكشاف واالبتكار  -2     العمليات العقلية تنمية   -1 

 على التذكرة تنمية القدر  -5              تنمية التخيل -4                   تنمية التفكير  -3

 

 اجتماعية  أهداف
  . توفير مواقف حية  - 2 ين          التواصل مع اآلخر   -1

 فيحترمها الطالب و يلتزم بها.،  أنظمته تعلم قوانين المجتمع و   -3
 

 أهداف وجدانية
  . الدافعية و تقبل الفشل -1

 . و تلبية الرغبات واالحتياجات التعبير عن النفس -2

   .خلص من الكبتتكوين الشخصية و الت -3

وفق  هي ممتع يتم فيه تطوير خبرات الطالب المعرفية واالنفعالية والنفسحركية،ينشا  ترف -4
 خطة منظمه.

 

 أهداف مهارية
  . السرعة و الدقة واإلتقان  -1

 . مهارة حل المشكالت واالستقصاء  -2

   . مهارة ربط المحسوس بالمجرد  -3
 

 الصف : األلعاب التربوية داخلتوظيف دور المعلم في 
 إجراء دراسة لرلعاب المتوفرة في بيئة الطالب .  -1
 ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل طالب . -2
 تقديم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب. -3
 تقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي خطط لها. -4
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 لعاب هادفة تعليمية تربوية محددة وفي نفس الوقت ممتعه.أاختيار  -5
 تكون قواعد اللعبة التي اختارها المعلم واضحة سهلة غير معقدة على الطالب.أن  -6
 . أن تكون اللعبة مناسبة لخبرات وقدرات وميول التالميذ -7
   . أن يمنح المعلم الطالب دوره ويكون واضحا في اللعبة -8

 
 مراحل استخدام األلعاب في الدرس :

نا التربوية أن تستخدم فيها بشكل فعال، ه هنالك ثالث مراحل رئيسة في الدرس يمكن لرلعاب 
 دقيقه : 10 - 5المقصود باأللعاب التي تستغرق من 

ب بالنشا  طالألعاب تستخدم في بداية الدرس، تستخدم لكسر الجمود والهدف إشعار ال -1
 والراحة وكي يكونوا مستعدين للتركيز والتعاون فيما بينهم.

 أو تعزيز تعلم جعة مادة تم شرحها سابقاً جل مراأألعاب تستخدم كجزء من الدرس من  -2
 .جديد 

 مارس في نهاية الدرس . ألعاب تُ  -3
 

 : األلعاب التربوية في العملية التعليميةأنواع 
 منها : ذكر/ التعلمية ن يوجد العديد من األلعاب التربوية في العملية التعليمية

 التعليمية :/  األلعاب الثقافية -1
اللها الطالب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات ، تعد أنشطة وطرق يكتسب من خ

 ومسرح الدمى .  البرامج الموجهة،ذكر القراءة نومنها 
 التربوية : /األلعاب اإلدراكية  -2

ي ينم و الثقة بالنفسو لعاب الذاكرة ، الحواس،....( ينمي شخصية الطفل أهذا اللعب ) مثل 
 .و اإلبداعي الجانب اللغوي واالجتماعي 

 األلعاب الفنية التعبيرية : -3
تعد أنشطة تعبيريه فنية تنبع من الوجدان والتذوق الجمالي واإلحساس الفني حيث يمارس 
ة الطفل أنشطه فنية مختلفة كالرسم والتلوين والغناء... هنا يعبر الطفل عن مشاعره بحري

بداع، و   . خاللعضالت .....تنمية او فوائد هذا النوع من اللعب تنمية التذوق الجمالي من وا 
 اللعب الموجه: -4

اهيم يختاره المعلم ويحدد المكان والزمان واألدوات وموضوع اللعب ، والهدف إكساب الطفل مف
 .ومهارات ومعارف معينة 
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 جتماعية :االاأللعاب  -5
ة هو اللعب الجماعي الذي يشارك به األطفال مع بعضهم البعض ولهذه األلعاب قوانين وأنظم

بناء العالقات  و هذا النوع يعمل علىأثناء اللعب،  بهالطفل االلتزام على او محدده 
 الخ .االجتماعية وتقوية عنصر الحوار...

 األلعاب التنافسية : -6
 ومنتعتمد هذه األلعاب على التحدي والمنافسة مثل المباريات والمسابقات داخل الصف ،

  فوائدها بناء عالقات اجتماعية واالنصياع إلى القوانين .
 األلعاب الترويحية والرياضية : -7
 خرينلها قيمه في إدخال المتعة والسرور لرطفال، من خاللها يتعلم الطفل االنسجام مع اآل  

حركي وكيفية التعاون في األنشطة المختلفة ،هنا يتعلم الطفل المهارات الحركية واالتزان ال
 الخ .وتنشيط األداء العقلي وبناء الشخصية....

 اإلنشائية : –لتركيبية األلعاب ا -8
كل حيث يقوم الطفل بجمع األشياء وتركيبها في ش،يتم بواسطتها التركيب والبناء والتشكيل 
خيل تمثل في  التي متعدداً  نماءً كسب الطفل ي تعليمياً  معين ، وتشكل هذه األلعاب منهاجاً 

 الخ والتصور والتذكر واإلبداع ....
 للغويةتنمية الثروة ا و التذكر واإلرادةو اع ديع على اإلبأما فوائد هذه األلعاب فهي التشج 
 . ساسيةاألمفاهيم التعلم و التشجيع على التفكير و 

hisham
022



 7 

 ( : 3نشاط ) 
 صمم /ي لعبة تربوية كما يلي :

 ._______________________________________: اسم اللعبة 
  األهداف التربوية    :_________________________________ 

                          _________________________________ 
                          .  _________________________________ 
  هدفةالمستالفئة . _________________________________     : 

 *   عدد الالعبين   :    ________________________________ .
 :  __________________________________ .  الوقت المقترح*  

 *   المواد و األدوات الالزمة : ____________________________ 
                                . _____________________________ 

* طريقة اللعب : 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________. ____ 
 تقويم اللعبة :* 

________________________________________________________
. ___________________________________________________ 
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 نماذج من األلعاب التربوية التي يمكن استخدامها في الصفوف االبتدائية األولى

 جمع البالونات
 لفة: التمييز بين المدود المختالهدف من اللعبة

 دقائق. 5: الوقت المقترح
 تالميذ. 3: لالعبينعدد ا

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 .بالونات ملونةمعينة المقترحة : الوسائل ال

 إجراءات التنفيذ
يعرض المعلم على التالميذ مجموعة من البالونات الملونة، و يكتب المعلم على  -

 و و المد بالياء.البالونات كلمات تحوي المد باأللف و المد بالوا
مع جيطلب المعلم من الفريق األول جمع بالونات تحوي المد باأللف و الفريق الثاني  -

 ء.بالونات تحوي المد بالواو و المد الفريق الثالث جمع بالونات تحوي المد باليا
 الفريق الذي يجمع أكبر عدد ممكن من البالونات يكون هو الفائز.  -
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 سلة البيض
 . : التعرف إلى المفردات و قراءتها ةالهدف من اللعب
 : الصف األول و الثاني.الفئة المستهدفة

 : العبان لكل فريق ) فريقان (.عدد الالعبين
 : من دقيقتين إلى ثالث دقائق.الوقت المقترح

 : )عدد من البيض البالستيك حسب الطلب أو كرات تنس الطاولة (.الوسائل المستخدمة
 تيجان لكل اثنان لون ( 4 –أقالم تخطيط  –سلتين بالستيك  –) بطاقات طينية الصقة 

 إجراءات التنفيذ
 يقوم المعلم بكتابة كلمات على عدد من البطاقات. -
 كتابة حروف تتعلق بالكلمات السابقة على بطاقات أخرى. -
 وضع كل بطاقة داخل البيض البالستيك. -
من حيث العدد  وضع البيض في السلتين بحيث تكون نفس البطاقات في كل سلة -

 والكلمات.
 اختيار أربع تالميذ متطوعين كفريقين للفريقين. -
 إعطاء كل فريق التاج الخاص به حسب اللون. -
 يعطي المعلم إشارة البدء باللعبة. -
ضة ثم يفتحها و قان بأخذ البيض من السلة الخاصة به بحيث يأخذ بيضة بيييبدأ الفر  -

 يقوم بإلصاق البطاقة على الجانب الخاص به في السبورة.
إذا كانت البطاقة تحتوي على كلمة يلصقها في األعلى ثم يبحث عن الحرف الخاص  -

 بها داخل سلة البيض.
لصاق البطاقات على السبورة حتى  خر بيضة. -  يقوم بتكرار عملية أخذ البيض و فتحه وا 

واًل نهي أياق البطاقات يقوم بقراءة الكلمة مرتبًطا بالحرف التابع لها و من الفريق الذي ينهي إلص
 هو الفائز سواء التاج األحمر أو األخضر.

 : مالحظة
ة، موصوليمكن استخدام هذه اللعبة للصف الثالث والرابع للتمييز بين أسماء اإلشارة، واألسماء ال

 قمرية.أو الفعل و الفاعل أو الالم الشمسية و الالم ال
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 الثمار الناضجة
 : يميز بين الحروف القمرية والحروف الشمسية من خالل تصنيف الكلمات.الهدف من اللعبة

 : ثالث دقائق.الوقت المقترح
 : تلميذ واحد أو اثنين.عدد المشتركين
 : تالميذ الصف األول االبتدائي.الفئة المستهدفة

 لوح مغناطيسي.  -عجينة الصقة  –كلمات بطاقات ال –: شجرة فواكه الوسائل التعليمية
 :إجراءات التنفيذ

و يعرض المعلم على التالميذ لوحة مرسوم عليها شجرة من أشجار الفواكه مثل التفاح أ -
 البرتقال أو الكمثرى.

يضع بطاقات الكلمات على شجرة كتب عليها مفردات تحوي حرفًا قمريًا و أخرى تحوي  -
 حرفًا  شمسًيا.

تي تشكيل فريقين من التالميذ الفريق األول يقوم بجمع ثمار الكلمات اليقوم المعلم ب -
عبة أ اللتحوي حرفًا قمريًا و تلميذ  خر يقوم بجمع الكلمات التي تحوي حرفًا شمسًيا و تبد

 بين الفريقين؛ ويحدد المعلم مدة اللعبة ثالثة دقائق واألسرع هو الفائز.
 / نماذج مقترحة للكلمات المقترحة

 الماء. –األرض  –المعلم  –األسد  –الباب  –المدرسة  –: البرتقال موعة األولىالمج
 الديك. –الذرة  –الثوب  –الدب  –الثعلب  –الساعة  –: الزرافة المجموعة الثانية

 

 البالونات
 : يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية.الهدف من اللعبة

 دقائق. 10: الوقت المقترح
 تالميذ. 10 :عدد المشاركين

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 بالونات. 10: الوسائل التعليمية
 إجراءات التنفيذ:

 بالونات مختلفة األلوان على أال تكون قابلة لالنفجار. 10يتم نفخ  -
 ُيكتب على البالونات كلمات تحتوي على الالم الشمسية والالم القمرية. -
 لون.البا ميذ و يتم التسابق بين التالميذ على أخذيقوم المعلم بإلقاء البالونات على التال -
د نوع الالم قمرية أم شمسية. -  يقرأ المشاركون الكلمات و ُتَحدَّ
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 صيد السمك
 . 5 – 1:  جمع األعداد من الهدف من اللعبة

 دقائق. 5: الوقت المقترح
 تالميذ. 4: عدد المشاركين

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 لوحة جيوب مغناطيسية. –بطاقات لرعداد على شكل سمكة : الوسائل التعليمية
 إجراءات التنفيذ:

 يعد المعلم بطاقات على شكل سمك بأحجام وألوان مختلفة. -
 يكتب المعلم على البطاقات معادالت جمع وأخرى مكتوب عليها ناتج الجمع. -
 يعرض المعلم هذه البطاقات على لوحة مغناطيسية. -
ي يد كل واحد منهم مغناطيس على أنه صنارة ليصطاد يختار المعلم تلميذين و ف -

 أحدهما المعادلة 
 واآلخر يصطاد ناتج الجمع المساوي للمعادلة.

يعرض المعلم المعادالت والنتائج ويطلب من تالميذ الفصل تصويب الخطأ وتعزيز  -
 الصواب.

 
 القيــام و الجلوس

 : التمييز بين الحرفين ) ع / غ ( .الهدف من اللعبة
 دقائق. 5: وقت المقترحال

 تالميذ. 10: عدد المشاركين
 : الصف األول.الفئة المستهدفة

 لوحة جيوب. –بطاقات للحروف  –: بطاقات للكلمات الوسائل التعليمية
 إجراءات التنفيذ:

 يوزع المعلم بطاقات لكلمات تحتوي على حرف )ع( و كلمات تحتوي على حرف )غ(. -
ام عند سماعهم لكلمات تحتوي على حرف )ع( و الجلوس يطلب المعلم من التالميذ القي -

 عند سماعهم لكلمات تحتوي حرف )غ(.
 التلميذ الذي يخطئ يخرج من اللعبة و الفائز هو من تبقى حتى  خر اللعبة. -

-  
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 الحرف الضائع
 : التمييز بين أشكال الحروف.الهدف من اللعبة

 : ثالث دقائق.الوقت المقترح
 يذ.تالم 10: عدد المشاركين

 : الصف األول و الثاني.الفئة المستهدفة
 بطاقات حروف. –: بطاقات كلمات الوسائل التعليمية
 إجراءات التنفيذ:

 بطاقات للكلمات المراد عالجها.يعد المعلم  -
 تفريغ مكان الحرف و قص القطعة الخاصة به بعيًدا عن األحرف األخرى. -
عن األحرف األخرى على أن يكون  تفريغ مكان الحرف و قص القطعة الخاصة به بعيًدا -

 هناك قطًعا أخرى تحمل نفس الحرف بأوضاعه المختلفة و بنفس حجم القطعة المفرغة.
يمكن أن يقوم بتنفيذ اللعبة فريق من خمس تالميذ، و من يكمل الحرف الناقص بشكل  -

 صحيح يفوز.
خمس كلمات،  يمكن تقسيم التالميذ إلى مجموعتين، كل منها خمسة تالميذ و لكل منهما -

 والمجموعة الفائزة هي التي تكمل كلماتها بسرعة قبل األخرى و بشكل صحيح.
 

 حبل الغسيل
 : تكوين جمل من مجموعة كلمات.الهدف من اللعبة

 : خمس دقائق.الوقت المقترح
 تالميذ. 4: عدد المشاركين

 –ات العادية : بطاقات على شكل مالبس ومثبت عليها جيوب لوضع البطاقالوسائل التعليمية
 سلتان. -مالقط 

 إجراءات التنفيذ:
 وضع البطاقات المراد عالجها في سلتين. -
 لة.سإذا كان المشاركون فريًقا واحًدا يضع المعلم بطاقات الكلمات المراد ترتيبها في  -

 أما إذا كان المشاركون فريقان توضع البطاقات في سلتين. -

 جودة لديه على حبل الغسيل.على كل فريق أن يكون جملة من الكلمات المو  -

 الفريق الذي يتمكن من تكوين الجلة الصحيحة أواًل يعتبر هو الفريق الفائز. -

-  
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 حديقة الورد اليافعـــة
 .9 - 1التمييز بين األعداد من  -1: الهدف من اللعبة

 يرتب األعداد تصاعدًيا و تنازلًيا. -2                   
 : الصف األول.الفئة المستهدفة

 : فريقان ) شخص لكل فريق (.لالعبيندد اع
 : ثالث دقائق.الوقت المقترح

بطاقات على شكل ورد  –صمغ  – 2مالقط غسيل عدد  –: عصفوران بالستيك معينةالوسائل ال
 مختلفة.

 إجراءات التنفيذ:
 يقوم المعلم بإلصاق أو تثبيت الملقط في مقدمة كل عصفور بالصمغ. -
 اقات التي على شكل ورد.يكتب المعلم أعداد على البط -
 عند سماع إشارة البدء في اللعبة يقوم كل تلميذ بإمساك العصفور الخاص بطرقة. -
ة ل ورديبدأ العصفور بالتقا  البطاقة بالملقط و ينقلها إلى السبورة بحيث يقوم بإلصاق ك -

 مكانها المحدد.
ا و يرتبها ترتيبً يعود العصفور اللتقا  الوردة الثانية و هكذا حتى نهاية البطاقات  -

 تصاعدًيا أو تنازلًيا.
 عند االنتهاء من الترتيب يقوم الفريق بقراءة األعداد مرتبة قراءة سليمة. -
 الفريق الذي ينهي مهامه أواًل يعتبر الفريق الفائز. -

 مالحظة
يمكن استخدام هذه اللعبة في وضع إجابات لجدول الضرب للصف الثاني والثالث بحيث يكون 

ا تقاطهوب على السبورة و اإلجابة في البطاقة مكتوبة على الوردة و يقوم العصفور بالالجدول مكت
بع و وضعها في المكان المحدد، أو في إكمال الفراغ بكلمة مناسبة للصفوف من األول إلى الرا

دة كما و يمكن استخدامها في القسمة و الكسور العشرية للصف الرابع بحيث تكون اإلجابة موجو 
 طاقة .على الب
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 ابحث عن مكانك
 : تكوين جملة مفيدة من خالل مجموعة كلمات.الهدف من اللعبة

 دقائق. 10: الوقت المقترح
 : حسب عدد كلمات العبارات.لالعبينعدد ا

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 : البطاقات الخاطفةمعينة المقترحةالوسائل ال

 إجراءات التنفيذ:
 البطاقات تشكل فيما بينها جماًل مفيدة.يوزع المعلم مجموعة من  -
 يتم اختيار متطوع من التالميذ يحمل بطاقة تصلح ألن تبدأ بها الجملة. -
يطلب من باقي التالميذ الذين يحملون بطاقات تكملة الجملة الخروج و الوقوف إلى  -

 جوار زميلهم.
 :  نموذج عملي على اللعبة

الذي يحمل  ذالمدرسة ( يستدعي التلمي –باب  – يوزع المعلم بطاقات تحمل الكلمات ) مفتوح
بطاقة )باب( ثم تعطى الفرصة للتلميذين اآلخرين للبحث عن مكان بجوار زميليهما لتشكيل 

 جملة: باب المدرسة مفتوح.
 

 دومينو األشكال الهندسية 
 : التمييز بين األشكال الهندسية المختلفة.الهدف من اللعبة

 دقيقة. 15: الوقت المقترح
 : ثالثة في كل مجموعة.لالعبينعدد ا

 : الصف الثاني و الثالث.الفئة المستهدفة
ق : قطع من الدومينو مصنوعة من خشب األبلكاش الرقيق أو الور معينة المقترحةالوسائل ال

 المقوى عليها األشكال الهندسية المختلفة.
 إجراءات التنفيذ:

 يقسم الفصل إلى مجموعات ثالثية. -
 كل مجموعة قطع الدومينو لرشكال الهندسية.يعطي المعلم ل -
يطلب المعلم من تالميذه وضع القطع بحيث يكون كل شكلين متشابهين بجوار  -

 بعضهما.
 من ينتهي أواًل من وضع القطع بطريقة صحيحة يكون هو الفائز. -
 تعزز المجموعة الفائزة بهدايا رمزية. -
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 العب و اجمع ، العب و اطرح  
 جمع و الطرح بطريقة اللعب.: الالهدف من اللعبة

 دقيقة. 15: الوقت المقترح
 : كل الصف.لالعبينعدد ا

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 صفارة وأرض الملعب.معينة المقترحة : الوسائل ال

 إجراءات التنفيذ
 تالميذ الجري حول الملعب وأثناء ذلك يتأخر تلميذان ثم المناقشة. 5اطلب من  -

o 5ري ؟  كم تلميًذا بدأ بالج  
o   2كم تلميًذا تأخر بالجري ؟  

o    3كم تلميًذا وصل إلى نهاية الخط ؟  
o  ( /3=   2 – 5نستنتج و نشير إلى التالميذ ) 

تالميذ  خرين. كم تلميًذا  3تالميذ بالجري حول الملعب ثم يلحق بهم  4اطلب من  -
 وصل إلى نهاية الخط ؟

o  ( /7=  3+  4نستنتج و نشير إلى التالميذ ) 
 

 المصافحـــة
 ف (. –: التمييز بين الحروف المتشابهة بصرًيا و صوتًيا ) ق الهدف من اللعبة

 دقائق. 3: الوقت المقترح
 : ثمانية تالميذ.لالعبينعدد ا

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 بطاقات الكلمات. –مجموعة من الصور معينة المقترحة : الوسائل ال

 إجراءات التنفيذ
المتسابقين إلى مجموعتين، ثم يعرض على المجموعة األولى صور ، و يقسم المعلم  -

المجموعة الثانية بطاقات الكلمات، ثم يطلب من المجموعة األولى الوقوف مقابل 
ا المجموعة الثانية بحيث تتصافح الصورة في المجموعة األولى مع الكلمة التي تناسبه

 .في المجموعة الثانية و من يخطئ يخرج من اللعبة
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 القطة تأكل اإلجابة
 قسمة (. –ضرب  –طرح  –: تثبيت العمليات الحسابية ) جمع الهدف من اللعبة

 دقائق. 4: الوقت المقترح
 : تلميذان.لالعبينعدد ا

ة يمثل فتحة صندوقان مرسوم على كل منهما قطعة وفم القطمعينة المقترحة : الوسائل ال
 بطاقات اإلجابة. مجموعتان من –أسئلة  –بطاقات  –الصندوق 

 إجراءات التنفيذ
يوزاع المعلم صناديق القطط على التلميذين و يعطي كل تلميذ مجموعة من بطاقات  -

 اإلجابات.
 يطرح المعلم سؤااًل للتلميذين. -
 يبحث التلميذان عن اإلجابة الصحيحة و يضعها في فم القطة. -
 تكرر العملية حتى نهاية اللعبة. -
 حديد الفائز.تحسب اإلجابات الصحيحة لت -
 

 فريق كرة القدم
 في الرياضيات. 9: تنمية مهارة الجمع و الطرح ضمن العدد  الهدف من اللعبة

 دقائق. 5: الوقت المقترح
 : تلميذان.لالعبينعدد ا

 : الصف األول.الفئة المستهدفة
 ورق كرتون أو مجسمات من األلعاب.معينة المقترحة : الوسائل ال

 إجراءات التنفيذ
 مجسمات من األلعاب. 9لمعلم بتكوين فريق لكرة القدم مكون من يقوم ا -
ثم يطلب المعلم من التلميذ أن يغمض عينيه ثم يخفي بعض الالعبين إذا أراد تعليم  -

 الطرح ، أو يضيف العبين إذا أراد تعليم الجمع.
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 بطاقات األلعاب
صاعدًيا ت 99إلى العدد  10العدد  : ترتيب األعداد المكونة من رقمين بدًءا منالهدف من اللعبة

 أو تنازلًيا.
 دقائق. 10: الوقت المقترح

 : تلميذان.لالعبينعدد ا
× سم 15بطاقات ذات أحجام مناسبة ) –لوحة وبرية  2عدد معينة المقترحة : الوسائل ال

 .99إلى  10سم( مدون عليها األعداد من 15
 إجراءات التنفيذ

 تالميذ الفصل.يتم اختيار تلميذين بالقرعة من  -
 يخصص لوحة وبرية لكل تلميذ وعدد من البطاقات. -
يضع المعلم مجموعة البطاقات المخصصة لكل تلميذ على اللوحة الوبرية بشكل غير  -

 دقائق(. 10مرتب، و يعلم المعلم تالميذه بالوقت المحدد للعبة )
 دًيا.يطلب المعلم من كل تلميذ ترتيب البطاقات من أصغر عدد ألكبر عدد تصاع -
 بنفس الطريقة يمكن جعل التالميذ يرتبون األعداد ترتيًبا تنازلًيا. -
 من ينتهي أواًل من ترتيب األعداد يصبح هو الفائز. -
 يعزز التلميذ الفائز بهدية رمزية. -
 يختار المعلم تلميذين  خرين ليقوما بنفس اإلجراءات السابقة. -

 
 
 
 
 

 
 


