
            

 

 

  
 

                
                     

                  
    

 
 

        
                    
     

       
      

                    
    

     

                       
                 

    
 

   
    

   
 
               
              

                       
               

       
 

         
               

                  
                

        
    

  

              
                  

                    
     

     

 
 

 

 
 

 

  

FARSI
 
ا ھه داوناخی اربم ھمت اکنگھ رب


ز یآمنت وشخرات ثا ویییودیویایھزاب
وقتی صحبت از بازیھای ویدیویی میشود، این حائز اھمیت است کھ بخاطر داشتھ باشید کھ تمام بازیھای ویدیویی یکسان نیستند. امروز،
میلیونھا بازیھای ویدیویی وجود دارند کھ بر اساس گروه سنی دستھ بندی شده اند کھ سرگرم کننده و جذاب ھستند و باعث جذب کودکان 

میگردند. ھمچنین بازیھای بسیاری وجود دارند کھ مناسب و با محتوی آموزشی طراحی شده اند. )ما میتوانید تعدادی از بازیھای جالب را در 
اینجا مالحظھ کنید :

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

 .دزیومابید ننیکمی زابا مشن ادکوکھ کی یاھیزابه رابرد •

م اجانیشکناوھکاینزالقبدزیومابییزابنآهراربددکنیی عسادابت،دکنمییزابددیج)یزا(بمگیکیاببترمامشکدوکدمیبینیر گا

ی وتحمی لصاکل شما یآد یریگبم یمصتکھ  دنکیمک مکا مشبھ  نآت اریثاتو  یوتحمک ردھ کد رادد وجوا ھیزابز ای فلتخمع اوناد. یھد

کردل عافر یغیا ل عافن اوتیمھ کد رادد وجوی فلتخمت امینظت، اھیزابز ای ضعبر د ).یزابر ادقم(ی زابت اعفدد ادعتا یت سای زابن آ


ت اریثاتر باربر دص وصخبن اکدوکز ای ضعبکھ د نتسھفق اومن اققحمد. رکن ییعتن کی زابی اربا رت نوشخح سطلھ یسون یدبو  

ی ازبزاسپواشنکاووار تفریگنوگچھبوید ھدار قرظر نمد ا ردوخکدوکیوخوقخل .دستنھرذیپبسیآیاانھ سریاھونتشخ

ن ودبی اھیزابز ای خربن درکن یرگیاجا بد ینکی عس، درادا رن شخی اھتیصخشی یاسانشبھ یل امتا مشک دوکد ینادیمر گاد. ینکھ جوت

.دکنیم گرسرا ردخودک کونت وشخ	

ب وجمھبکھ د ستننیتالخیتزاتعیقاوصخیشتبھ رداقلاسونسمکناکدوک :د ندارال س 7یر زناکودکھکینیلداویابرم ھمتاکن
،یدیرگیمی یوییدوی اھیازبورد مردد وخن اندفرزه اربدرا مشھ کی میمصتھر  .دشویمز اسکل شمی اانھ سری اھتنوشخا بن دشو ربورن آ
د. یراده اگنر ودال سو  نسم کن اکدوکرس تسدز اا رز یمآت نوشخی اھیزابت سبوخ

http://www.jamespaulgee.com 

http://www.skatekidsonline.com/ 
parents_teachers/Good_Video_ 

Games_and_Good_Learning_ 
Updated.pdf 

 .دینکل یلحتو  ھیزجتا ره دشا نبی زابن آس اسار بھ کی اھ مانربھ یاپ
ی یوئدیوی اھی زابز ای خربنھ وگچکھ نیاد رومر د James Paul Geeور سفوپر
م ستسیر در کفتو  یریذپک سیر، دیلوتو  تیوھد ننامی ریگدایول صامل اشب وخ
ت سان کمم، زیھرپه راعتسان تشادر ظنر دا بد. درگنی مع وضومن یابھ  ،دوشی م
ی ابرت سانکمماص خیازبکیاچرو ھنوگچھکید نکلاوسناتودخاز ید ھاوخب
ا ھنآایآ؟یزدگنایمربارکدوکلیختهوقیازبنآور طچ:شدابباجذا مشکودک

• 

• 

ا آی؟ دکننمیش ایمزآودریننفآیمناکدوکاآی؟ تساهدشھختاسھقالعونساببسامتنی زابنآایآ؟ھددیمراقره ندنرای لندصیوربر ا ر
ھ کارد ندی ازین(؟ارددتلاخدیازبنیارد)مظی(تنح رطروطچ؟تیسچهاربدرن اتسداع ومجم در؟ داردتلاخدیز نیعامتجالماوع
 !)ندکبجذا رکدوکاتشد ابتمیقناگر

.یدوشند مره ھب"ندهزومآیاھھظحل"زا
ت یصخش"،دسیربپ.دھدناشنشکناودمیبینا ھانھ سررایسایوییودیوییاھیزابردکھیونتشخدرومرددینککمکدوخکدوکبھ 
ن اتندرزفابوید نکهادفتسااھتصرفزا"؟یردگبشیپردتسناوتیمارییزمآتنوشخیر غیاھارتفرھچود خلکشملحیابرن استاد
ا بدکنیز ایممتی عقاویگدزنز ااریویدیویی اھزیابتاراثیتوبقاوع.دکنیت حبصتافالختالحیارببسامنی اھھارتوافتهراربد
ا ری عقاوی گدنزر دت نوشخی اھد مایپ "؟داتفای ماق فتال کشن یمھھ بم ھی عقاوی گدنزر دت یعضون یای کنمیر کفا آی"کھ اینش سرپ
کھ چھ نآا بر ایسبا ھیزابر د )زیمآت نوشخ(نھ ارگشاخرپی اھراتفرب قاوعکھ  دنبایردا رتھ کنن یاا مشن اکدوکھ کیروبطد یھدح یضوت
 .تسات وافتمد تفای ماق فتای عقاوی ایندر د

د ینکت قدت. سانھ القاع، دنشابیمنھ ایارگس نجو  داسف، یدشدی اھتنوشخی ااردھ کی تایوتحماز ه ادفتسان یزامر بت راظن، یلکور طب
ا زست امشیگداوانخطابوضابقابطمھکیرافتر)اآی(ودھدمیناشنیشکناوچھیویدیوییاھزیابلقبینایابیزابزادعبنادتزنرف
ت ونشخھکاینا ب،درنادنمھابیاطھ ابر)ودنای(ھکاینو یعقاویادنیو یویدیویی اھزیابطھ ابرندرکزایممتا ب.دھدمین اشندوخ
ھ کی ایھلیتاعفر ایس بھت سبنا ھیزابن یاز اه دافتساد ینکصل احن انیماط، ملاست داعک ین اونعبو  د.ینکت فلاخمت اسش زراا بو  دیفم
 .دشابل داعتمت سای عامتجال وبقبل اقی اھراتفرا ببق نطمو  تبثمال معاه دننکت یوقت
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ن سبسحربییھایھ صوت
ی یاھزیچف: لتخمن ینا سبھ طبارر دی نیناوق

رھ از راا ھنآا ماد نتسھا ھنتوراکر دنت شوخھد اشلب اغال س 4لی ا 2ان کودک د ویشمی زاجمک یفارگر یواصتل ماھ شک .
یحتارانو ش ویشتب جومص وخصبد انومیت

• 
،دھدمی ان شنت اشقانمل صف ول حھ لیسوان نوعھ با رمی سج ط یارھ شکیلاحر د، ددرگن کم سن اکدوکجم اھتھ کز یچ

و  لالتخار تگرزبن اکدوکی اربی عقوا .دننکمی د یلقتد ننبیی مھ کا رھ نچآا ھنآرا یز، دیرداھ گنر ود
 .درآومی د جوبوگی تشفآ

بی وچ پو، دنت وشن خی اھتن راکز اخی رب، الس 7لی ا 5ان کودکای رب • 
ھ کد نکد اجیاا رر فکتاین ان کدکور دد ناتویملی یختر اده دنخ وی توحم

یننچمھ، ددرگر جنمی دجیب سآا یگ رمھ بد ناتومیھ کتی نشوخ  .درادنلی اشکاه دننکرم گرس وشن خی اھھ مانربع نوین ادن ید
د. ناسرل اقدحھ با رل ماعوز اھ تسدین است ار تھبین اربانب، دشابک انسرتد ناتویم

یزیرنخوا به ارمھی اھتنشوخھ یکنامزا تد نھدام جناا رھ حلساا یر یشمشا بی اه زرابمی اھیزابد نناتویمال س 10لی ا 8ان کودک • 
 .دشابھ تشدان

یاھتنشوخ وی زیرنخوا ما-ل ئدوو لی یختی اھه زرابم، نگیج-خییراتی اھیزاب، الس 12ی لا 11ان کودکای رب  • .درادنلی اشکا
اھ کد یشابھ تشادھ جتو اعی متجاات مجاھتض رعمر دین نسین  .دوشیمنھ یصتو )سیجنی اھھ نحصا بام دغاا یه ارمھ(یکی فارگ

ز اا را ھراترفر تشیبن اکدوکد. نتسھی ھاکو فر اده دنخثال مھ کد نشابیمی یاھھ نحصل ماشھ کد نرادر اری قدایزر ایسب
ھ با ھنآلی صای اھتیصخشھ کست امی ایپع نور برت اظن وسی رربھ مزالین اربانب، دنزموآمی ا ھیزابین الی صای اھتیصخش
 .دنیکنمغ الباد وخن اگدننیبب

ھکی ثداوحد ھاش، دنشابال ابی ژلونوتکز اه دافستاا بشونت خد ھاش و، دننکر جفنم، دننکک یلشد نانتومیال س 17لی ا 13ان کودک • 
یبسآه دنھدناشننت شوخھ نکیاھ بد ینکه راشا  .دنشابد شومیعی مجھ تسد وھی روگی اھنگج وشم خ، گرما یضو عص قنھ بر جنم

ل قادحھ بیی یودیوی اھی زابر ده ژبویا رتن فرگر ارقنت شوخض رعمر دان مزدت م و، دشویمنج ر ود ردبب س وست انی اسر
د. یناسرب

-راشتکیی یودیوی زابک یست امکن مھ لحمر دک دکوالن ف .تیسنب اسنمل اس 17ر یزن ادکوکی ارب Mه دری اھیزابر تشیب • 
ستاسی نجر یاوصتز امی ادغالب اغ، زیمآنت شوخر اتفر  .دشاباو سن سب انمھ کست یننی عمین اھ بآن لی و، دشابھ تشادس یلپ

یلدبا ھنت ا ید نکی زابز یمآنت شوخیی یودیوی اھیزابد راده زاجاا مشد نزرفھ نکیال  .دراذیگمر اثزغمفت رشیپ ود شری رور بھ ک
 .ستاخوب او ی اربھ کست یننی عمین دبآن ، دنکا شامتز یمآنت شوخی اھلم فی
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	• درباره بازیهایی که کودکان شما بازی میکنند بیاموزید.
	• پایه برنامه ای که بر اساس آن بازی بنا شده را تجزیه و تحلیل کنید.
	• از "لحظه های آموزنده" بهره مند شوید.



