
 
             

 

  

    
 

                   
                    

        
  

 
       

                    
                    

  
                   
                  

   

                  
                 

              
 

     
         

         
      
 
  

    
   

        
 

   
                    

         
                  

                
   

 

    
                    

                     
               

 
 

 

 
 

  

 ARABIC
 

ة لئاعللح ئاصن

ف یعنالاھا وحتموویدفالب ألعا
ة ئفللة بسانمالب اعأللان میر ثكلام ویلاجد ویذ إ .ئفاكتمل كشبب اعلألاع یمجة عانصم یتم لھ أنبر كذنتن أا لینعو دیفلاب اعلأن عث دحنتا محین
ى وتحمت اوذد یجل كشبة ممصملاب اعلألان مید عدلاد جوتا مك .اھبع اتمتسألاوة كارشمللل افطألاك ارمدیز فحتى لعل معتي تلاوة یمرعال
(يمیلعت  :ناھنا یلدة لضفملاء ایشألاعض بى لعع الطألان اكمألاب.

www.commonsensemedia.org/blog/10-most-violent-video-games-of-2015-and-what-to-play-instead) 

 .كفلطاھبلعیيتلابعالألاىلعفّرتع
 .اھأنشبھ لعفستا مر رقتن أل قبلفطلاھ بعلیا مى لعف عرتللت قولاعض بصص خ، ةیدجدو یفدة بعلبًایرثكق لعتمك لفطن أبت فشتكأا إذ
في ة نماكة قیقحلاة لكشملات ناكا إذا میفة فعرمى لعة بعللة قیقلدال یصافتلام ھفعد اسیا لذ، باعلألان مة عونتمالع اونألان مید عدلاجد وت
م كحتللا ھفاقیأو أا ھلیغشتم كناكمأبنة یعمب اعلأن مضة فلتخمت ارایخد جوت .طةاسببب عللاي فل فلطایھ ضقیا مر ادقمي فو أبة عللاى وحتم
ل ئاسولة بحاصمالف نعالار ثألن یضعرما ونوكید قل افطألاعض بن أى لعق افتألاى الاء ملعلال یمی .بعاللاه ایري ذلاف نعلاى وتسمي ف
ت نكا إذ .فنعلابم ستتب اعلأم ھتسارممعد بم ھتافصرتى لاه ابتنألاون ابسحلاي فل افطألاة یجامزع ضنن أب جیا مك .صاخل كشبم العألا
 .لھغشلفة ینعر یغل ئادبد اجیأل واحففة ینعلایة صخشلاو حنة عزنھ یدلك لفن طأبم لعت

ف نعلاى لام ھضعرتل عجیا ممل ایخلاوة قیقحلان یبار مرتسأبیز یمتلار اغصلال افطألاع یطتسیال  :ةعباسلان سن ودل افطألاي لداولح ئاصن
هھذن وكتن أل ضفألان مفً،انسبر كألال افطأللة فینعلاو یفدلاب اعلأن أشبك قرارن اكا مھم .ةبعصة لكشمم العألال ئاسولب حاصملا
 .مرھمعمن ى لوألات وانسلاي فل قألاى لع-ًانسغر صألال افطألاب علة حاسن عة یدعبب اعلألا

http://www.jamespaulgee.com 
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 .باعلأللة یسساألاات نكوملایل لحت
ة یدجالو یفدلاب اعلأض عباء وتحأة یفیكي ف James Paul Geeر وسفبرلاث حبی
لّمحوت، اھعملعافلتاوةضیارفتأصیة خشءابني فةلمثمتة میلیعتئدامبى لع
ة یفیكول حة لئسألاض عبك سفنال ؤسي فب غرتد قم. انظلامل عیف یكو، راطخملا
ن ودن یعمم اعى طلابھ اذجنأثل مى رخأن ودنة یعمة بعلى لال فلطاب اذجنأب بسو
ر وعشلام ھحنمتھل  ؟الفألطالة یخمب اعلألاه ذھل یمتستف یك ): يزاجمى نعمب(ر أخ
ل ھ؟ ةبعللاى لعة طریسالب

• 

• 

• 

كل شبا ھتركفي ھام؟ یةعامتجأت انوكمد جوتل ھ؟ اھتبرجتوا ھلیكشتل افألطاع یتطسیھل  ؟مھتابغرع مة مجسنموم ھرامعألبة سانمي ھ
 !)لفطلاي وھتستلن مثلاة یلاغة بعللان وكتن أم ھملان میس ل(؟ اھیفًارودم یمصتلاب علیف یك؟ ماع

 .م"علتلات اقوأ"نم تغأ
ق رطالي ھام"، يلاتلال ؤاسلاھ یلعح طرأ .مالعألال ئاسون ما ھریغي فو أو یفدلاب اعلأي فه ھداشیي لذاف نعلاي فر كفتللل فطلاعد اس
ف لتخمن عك لافأطى لاث دحتللة صرفلاه ذھل غتسأ "؟فنعن وبدا ھتلكشمل حلا ھیلاء وجللاة یصخشلاك لتن اكمأبن اكي تلاى خرألا
ر بعیة قیقحلاة ایحلاي فة بتترملاب قاوعلان یبا موو یفدة بعلن عة ئشانلاج ئاتنلان یبا مز ّیم .تافالخلال حلا ھنمب سنألااء قتنألت ااریخلا
، يقیقحلام العلاي فف نعالب قاوعح یضوتن مكد أت؟ "ةیقیقحلاة ایحلاي فك ذلث دحو لم كیأبرف قوملان وكیسف یك"، يلاتلال اؤسلاح طر
لم اعلاي فیة ناودعلاال عفألاقة یقحن عًامامتف لتخمر مأو ھبة عللاي فف ینعك ولسبم ایقلاجة یتنا ھیلعن ولصحیي تلایة لاعلاط اقنلان أن مو
 .يیقحقلا

فیكحظ الن. یسنجلان یبة قرفتویة بانظ افلألم ادختسأو، فنعلاع باطیھ لعب لغیى وتحمن مال فألطاه دھاشیا مبة قارمًامومعة حكملان م
ھ لوید فمف نعلان أبة لئاقلاة ركفللى صدت .ةلئاعلاب سانتت الیعدتا ھیلعف ضأوب اعلألان مة یعونلاه ھذم ھتسارممعد بك لافطأف صرتی
ن مكد أتتن أب جیإذ ، ةیحصة یئاغذة یمحع ابتألھ باشممر ألاا ھذیقیقحلام لاعلاوو یفدلاب اعألن یبا مل صفلاع وضومشة قامنر عبھ سناحم
 .يباجیألاي عامتجألاك ولسلائ فاكتوة یباجیألات العافتلان معزز تي تلاى خرألاة طشنألاع من ازوتمه وھداشیا من أ
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ر معالب سحة حیصنال
ر امعأبر مألاق لعتیا منیحة ماعة دعاقك
ًارمأت امورسة دھامشن وكید قة: فلتخم  .نوتاركلام الفأي فف نعھد اشمن وھداشیا مة ادعت اونس 4لى ا 2ر معبال فطألا
فقاوملان وكتا میفر اغصلال افطأللًاجعزم ل حلة لیسوھ نأى لعي سدجلاتداء عألار ھظیيء شي أن عم ھادعبأك یلعي غبنین كل
ربكاألل افطأللًاجاعزأر ثكأیة عقوار ثكاأل  .ونھریا من ودلقسیم ھألنف الخلا
ً.اسن

مالفأيففنعلاھد اشممھیركفتكّحرتامةادعات ونس 7لى ا 5ر معن مل افطاأل
ل ایخلام لاعن مة مدتسملاة یلھزلوان یعمن وناقلع ضختال ي تلان وتاركلا
تاباصإث وحدو أت وملاى لاة یؤدملاف نعلاھد اشمن وكتن أن كمی .فنعلان مة یلاخلوام الفألان مة عتممالع اونألاه ھذة ھداشمي فس أبال 
.ىنألداا ھحدي فم الفألان مة یعونلاه ھذة ھداشملل افطألاض ّعرتن وكین أل ضفألان ما ذلً،اقحبة عرمة ریخط

 .ةیومدد ھاشمم لفلام ضیال  املاطر انالق أطو أف یسلابم لفلال بطل اتقن عع اطقمة دھاشمم ھناكمأبت اونس 10لى ا 8ر معن مل افطاأل

ن كل .تاارزبمو، لایخلاع قوان مت اكابتشأ، كارعم-خیة ریاتث ادحأن عع اطقمة دھاشمبأس بال  تانوس 12لى ا 11ر معن مل افطاأل
رمعلاا ذھن أبن ابسحلاي فع ضنل ). یةسنجع اضوأع مة عمتجمو أا ھدحو(ف نعر وصو أة بّرقمیة ومدد ھاشمم ضیم لفة دھاشمبح صننال 
ت افصرتالنمیر ثكالىلعيوتحتيتلاوةقھامرالنسنودمھنملًایعامتجأةیناوعدلانوتاركلامالفأنمیر ثكلاةھداشمىلاضّعرم
غّوسما ھذو، هوھداشیا مي فة یسیئلرات ایصخشلات ایكولسّملعتى لاًایرثكل افطألال یمی .ةكحضمن وكتن أا ھبترض فُیي تلاة عیضولا
 .ينفلال معلاي فة یسیئالرت ایصخشالا ھلمحتي تلال ئاسالرة یعونق یقتدل

،یةلاعیة نقتت اذف نعد ھاشمً،اعیمجم ھوفسنأً،اعیمجم ھولتقأثل مت ارابعم ضتم الفأا ودھاشیستاونس 17لى ا 13ر معن مل افطاأل
،ةاناعملاب بسیوى ذألار  ّوصیف نعلان أبم ھلح یضوتلاب جیت. اباصعن یبة رئادك راعمو، بضغ، تومو أیھ وشتت اقطلم ضتث داوح
و. یفدلاب اعلأة صاخوف نعلام الفأة ھداشمت قوید حدتب جیو

ع راشلایة اھني فن كسیي ذلاي بصلاى دلن وكید ق.17ن سن ودل اطفأللة بسانمت سیل )جضان(Mةئفت حتة ّنفصملاب اعلألام ظعم
ر وصبة داعب وحصملاف ینعلاف رتطملاك ولسلار ثؤیھ. لبة سانمة بعللاه ذھن أبي نعیال  اذھن كلة رطشلاال جرل تقن عبة علث دحأ
سبة امنا ھأنة رورضلابي عنیال  اذھففة ینعم الفأة دھاشمو أفة ینعب اعلأب علبك لفق طیدصلح ومسمن اكا ذإغ. امدلاو منى لعیة سنج
ً.اضیأك لفطل
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• 

• 

• 

• 

•
 

CONNECTING FAMILIES © 2015 www.commonsense.org/educators 
2 

http://www.commonsense.org/educators

	• تعرّف على الألعاب التي يلعبها طفلك.
	• تحليل المكونات الأساسية للألعاب.
	• أغتنم "أوقات التعلم".



