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 اإلهداء
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(
 صدق هللا العظيم

 الذي أعانني في انجاز عملي المتواضع. -هلالج لج–إلى هللا 
من وهبني كل ما يملك ألحقق إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إلى 

 آماله، إلى معنى الحنان
 والدي الغالي

إلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى من كانت تدفعني نحو األمام لنيل المبتغى، إلى التي رعتني 
 حق رعاية وكانت سندي في الشدائد

 والدتي الغالية
 ظات إلى رياحين حياتيإلى نبض قلبي وسندي في هذه الحياة، إلى من تذوقت معهم أجمل اللح

 إخوتي دمحم، أحمد، حسن
 إلى صاحبة االبتسامة الرائعة، إلى من تميزت بالوفاء

 أختي سبيل
 ، إلى رفيق الدربالقلب الطيبإلى 

 خطيبي الغالي
 عائلتي الكريمةإلى من أحمل اسمهم بكل فخر 

 
 سجود عيسى شالش نجوم
  





 

 ب
 

 قديرالشكر والت
 

الحمددد ر رب العددالمين والصدددالة والسددالم علددى أشدددرف األنبيدداء والمرسددلين نبيندددا   وعلددى آلدده وصدددحبه 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أشكر هللا عز وجل الذي هداني وأرشدني إلعداد عملي المتواضع. 

سدرحان علدى كدل مدا قدمده  ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور الفاضدل غسدان
 ثراء عملي المتواضع.إونصائح وتوجيهات قيمة ساهمت في  لي من إرشادات

 
كمدددا وأتقددددم بالشدددكر والتقددددير مدددن أعضددداء لجندددة المناقشدددة علدددى جهدددودهم فدددي قدددراءة ومناقشدددة الرسدددالة، 

 والمالحظات والتوجيهات التي سوف تدعم رسالتي. 
 

 اتذتي المحترمين في كلية العلوم التربوية.وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع أس
 

 ولكل من مد لي يد العون أو أسدى لي معروفًا في انجاز عملي المتواضع فله خالص الشكر والتقدير. 
 

والحمد ر رب العالمين أواًل وآخرًا، عدد خلقه ورضى نفسده وزندة عرشده ومدداد كلماتده، والصدالة والسدالم 
 حبه أجمعين. على نبينا   وعلى آله وص

 سجود عيسى شالش نجوم 
  



 

 ج
 

 الملخص

 

تقصددي أثددر اسددتخدام اسددتراتيجيتي الددتعلم باللعددب والتعلدديم البصددري فددي تدددريس إلددى هدددفت هددذه الدراسددة 
طلبددددة الصددددف الثالددددث عينددددة مددددن العلددددوم لتنميددددة مهددددارتي التواصددددل االجتمدددداعي والتفكيددددر البصددددري لدددددى 

فدددددي الفصدددددل الثددددداني مدددددن العدددددام الدراسدددددي الدراسدددددة طبقدددددت . فدددددي محافظدددددة أريحدددددا واألغدددددوار األساسدددددي
إلددى شدددعبتين تجدددريبيتين  وطالبدددة تددم تدددوزيعهم عشدددوائياً  طالبددداً  57عيندددة مكوندددة مددن علددى  1122/1122

ت ولددددى باسددددتخدام اسددددتراتيجية اللعددددب والثانيددددة باسددددتراتيجية التعلدددديم البصددددرى أمددددا الثالثددددة فكاندددددرسددددت األ
 .عتياديةمجموعة ضابطة درست بالطريقة اإل

قددد تددم بندداء أداتددين للدراسددة همددا اسددتبانة لقيدداس مهددارات التواصددل االجتمدداعي وبطاقددة مالحظددة لقيدداس و 
سددتخدامه فددي تطبيددق اسددتراتيجيتي فة إلددى إعددداد دليددل معلددم للوحدددة إلمهددارات التفكيددر البصددري، باإلضددا
 ا.مالدراسة وثباته أداتيالتأكد من صدق تم التعلم باللعب والتعليم البصري، و 

( لقيدداس فددروق مهددارات one way ANOVAم تحليددل البيانددات باسددتخدام تحليددل التبدداين األحددادي  تدد
التواصل االجتماعي ومهدارات التفكيدر البصدري بدين المجمدوعتين التجدريبيتين والمجموعدة الضدابطة. وقدد 

مهدددارات اسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري لددده أثدددر فدددي تنميدددة أن أظهدددرت النتدددائ  
لده أثددر فددي تنميددة و  التواصدل االجتمدداعي ومهددارات التفكيدر البصددري لدددى طلبددة الصدف الثالددث األساسددي.

مهارات التواصل مع المعلم/ة، أما في مجال تنمية المهارات االجتماعيدة مدع االقدران فكدان األثدر لصدالح 
ب أثددر أكبددر فددي تنميددة مهددارات سددتخدام اسددتراتيجية الددتعلم باللعددكمددا وكددان ال اسددتراتيجية الددتعلم باللعددب.

 التفكير البصري من استراتيجية التعليم البصري.

فددي ضدددوء النتدددائ ، أوصدددت الباحثدددة بضدددرورة إجددراء دراسدددات أخدددرى لقيددداس تدددأثير اسدددتخدام اسدددتراتيجيات 
 .الطلبةجديدة في تدريس العلوم، لتطوير مهارات التواصل االجتماعي والتفكير البصري لدى 
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Abstract 

 

This study aimed at tracking the strategic effect of learning by playing and visual learning 

in teaching science to develop the two skills of social communication and visual thinking 

for 3rd grade students. The study was implemented in the second semester of the school 

year 2018/2019 on a sample consisting of 73 students who was distributed randomly into 

two experimental classrooms, one was taught by using the playing learning strategy and 

the other by visual learning strategy and there was another group of students in a third 

classroom who were taught by the regular conventional ways as a controlled variables 

group. 

Two different tools were built to conduct the study, a questionnaire to measure the social 

communication skills and a note card to measure the visual thinking skills. In addition, a 

teaching guide (plan) was prepared for the unit to use it in applying the two different 

strategies, then to be sure about stability and credibility of the research tools. 

The information was analyzed using one-way analysis of variable method (ANOVA) to 

measure the differences between social communication skills group, the visual skills group 

and the regular controlled group. The results had shown that using both learning by 

learning and visual learning have their effect on developing the skills of social 

commendation and visual thinking for third graders, and also have an effect in developing 

the skills of communication with the teacher. In the field of developing social skills with 

colleagues and siblings the greater effect was when learning by playing strategies were 

applied.  

In the light of the results that the study had reached, the researcher recommended 

conducting more researches and studies about the effects of using learning by playing and 

visual learning on teaching science to develop the skills of social communication and 

visual thinking for 3rd grade students using different sample student groups and different 

variables. And it’s important to concentrate on developing social communication skills and 

visual thinking in teaching and during classroom activities. 
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 
 المقدمة 0.0
 

جددذريًا مددن أجددل مواكبددة العصددر،  يشددهد تدددريس العلددوم فددي وقتنددا الحاضددر، وعلددى مسددتوى العددالم تطددوراً 
خدرى، حيدث أكدد البداحثون أن فهدم معرفدة المنظمدة األأ زه عدن مجداالت الفالعلم له روحه الخاصة التي تمي

العلددم ال يددتم اال اكا عكددس تدددريس العلددوم طبيعددة العلددم، ولهددذا فددإن االتجدداه المعاصددر فددي تدددريس العلددوم 
 يهدف الى فهم محتوى العلم.

 
قددًا، مهتمدًا وفي التربية العلمية وتدريس العلوم نحن بحاجة الى تربية علمية تصنع فدردًا مسدتقاًل واعيدًا، نا

كا حساسدية وخيدال واسددع لمواجهدة متطلبددات العصدر االقتصدادية والثقافيددة واالجتماعيدة. ومددن هندا ينبغددي 
أن ال ننظر الى التربيدة كأنهدا ثابتدة بدل هدي عمليدة مسدتمرة ومتطدورة ديناميدة تتدأثر بدالتغيرات االجتماعيدة 

نددددا بددددل لجميددددع ابندددداء الددددوطن  صددددالح، واالقتصددددادية والثقافيددددة وبالتددددالي فهددددي ضددددرورية لدددديس فقدددد  لطلبت
1511.) 
 

كما وأن عصرنا في سنواته األخيرة اهتم بدم  العلوم في أنشطة وفعاليات حياتنا كافة، حيدث أصدبح لهدا 
آثار وبصمات واضحة في كل مجال من مجاالت حياتنا. األمر الذي دفدع التربيدة بصدورة عامدة والتربيدة 

د مدتعلم قدادر علدى مواكبدة التطدورات التدي تحصدل حولده، وجعلده العلمية بصورة خاصة التوجه نحو إعددا
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المعلددم العنصددر الفعددال فددي التربيددة العلميددة القددادر علددى يعتبددر مسدداهمًا فددي هددذه الثددورة العلميددة الهائلددة. و 
تحقيق أهدافها وتجسيد أغراضها، لذا أصبح لزامًا عليه أن يكدون ملمدًا بعناصدر تأهيلده للقيدام بعملده علدى 

 (. 2111 زيتون، ضل وجه أحسن وأف
 

وبما أن العملية التربوية كل متكامل ال يمكن تجزئته، ينبغي للمدرس أن يكون على علدم ووعدي بأهدداف 
المدددنه  ومحتدددواه ليدددتمكن مدددن صدددياغة أهدددداف درسددده و يطدددور نفسددده ليكدددون قدددادرًا علدددى امدددتال  مختلدددف 

فعهددًا لتمكددين الطلبددة مددن اسددتيعاب المعددارف طرائددق التدددريس التقليديددة والحديثددة ويختددار أنسددبها وأكثرهددا ن
 .واكتساب المهارات وتشرب القيم التي ينطوي عليها محتوي المنه  وبالتالي تحقيق أهدافه

 
 مشكلة الدراسة 1.0

 
المدرسددة الحديثددة فددي التعلدديم تسددعى باهتمددام متزايددد إلددى تنميددة قدددرة المددتعلم علددى الددوعي مددن الكثيددر إن 

بالتفكير إضافة إلى أهمية دم  التفكير في عمليات التعليم، حيث يأتي كلدك ليككدد علدى أن بلدوم المدتعلم 
وبالتدددالي  ،إلدددى مسدددتوى تعلددديم كات معندددى وأثدددر حدددد إدرا  مدددا بتعلمددده مدددن المعدددارف يمكنددده مدددن الوصدددول

 العلميددة ينبغددي إعطدداء فرصددة للمتعلمددين إلظهددار تصددوراتهم البصددرية كمرجعيددة لخبددراتهم فددي الممارسددات
 وجددت وبهدذا المعندى ،البصدري التفكير  مهداراتوهذا يددعونا إلدى فدتح مسداحات واسدعة لموضدوعات تنميدة 

فدددي تنميدددة سدددلو  المدددتعلم ًا عطدددي ثمدددار يقدددد  لعلدددوماصدددري فدددي الب تعلددديمسدددتراتيجية الاسدددتخدام ان أ ةالباحثددد
مد  الدتعلم باللعدب والتعلديم لدذلك جداءت فكدرة د ،علميدةبداعية في تنداول الموضدوعات الاإل هقدراتوتوجيهه 
 .ميع جوانبه لكي يرى ويمارس وينفذألن الهدف هو السعي إلى تكامل المتعلم من ج؛ البصري 
مددن  وجدددت الباحثددةو ألهميتدده للطلبددة فددي المرحلددة االبتدائيددة، نظددرًا  بوتوجهددت الباحثددة للددتعلم باللعددكمددا 
اعد سدوانهدا ت ابيدة، كمداأن نتدائ  اسدتخدام الدتعلم باللعدب كاندت ايج الطالع على االدبيات السدابقةخالل ا

 .ل عملية التعلم وتضيف المتعة لهاعلى تقوية العالقات االجتماعية وتسه
ممدا  ألساسديشعب من طلبدة الصدف الثالدث ا 7 على باحثةلتي تعمل بها الالمدرسة ا احتواء إلىأضافة 
 .ةالدراسة الحالي في تطبيق هاساعد
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فدي استقصداء أثدر اسدتخدام اسدتراتيجيتي الدتعلم باللعدب والتعلديم البصدري فدي  الدراسةمن هنا جاءت فكرة 
 ل االجتماعي والتفكير البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي.تدريس العلوم لتنمية مهارتي التواص

 
 أهمية الدراسة 1.0
 

 تنبع أهمية الدراسة من:
 

تعتبر هذه الدراسة اضافة للباحثين في تدريب الطلبدة وفقدًا السدتراتيجيتي الدتعلم باللعدب  :األهمية النظرية
كيدددر البصدددري والتواصدددل مدددع ا خدددرين، والتعلددديم البصدددري، حيدددث أن لهمدددا أهميدددة فدددي تنميدددة مهدددارتي التف

وأنهمدددا تسددداعدان فدددي بنددداء مهدددارات للصدددفوف األخدددرى، ومهدددارة التواصدددل االجتمددداعي تسددداعد فدددي بنددداء 
 شخصية الطلبة. 

 
تتمثدددل األهميدددة التطبيقيدددة فدددي تحسدددين أداء الطلبدددة وتنميدددة مهددداراتهم داخدددل الغرفدددة  :األهميةةةة التطبيقيةةةة

وتتدديح  ء، ممدا يدكدي إلدى رفدع مسدتواهم وتنميدة اتجاهداتهم نحدو الدتعلمالصدفية وتنميدة التواصدل بدين الدزمال
 .  الفرصة للمعلمين والباحثين لالستفادة من ادوات الدراسة والمادة التعليمية

 
 أخرى تتناول متغيرات مختلفة لم تتطرق لها الدراسة. اتفاق للباحثين نحو دراسآ: فتح بحثيةاألهمية ال

 
 أهداف الدراسة 4.0
دراسددة الستقصدداء أثددر طريقددة التدددريس فدي تنميددة مهددارة التفكيددر البصددري لدددى طلبددة الصددف الهددذه  سدعت

 . يهمتنمية مهارة التواصل االجتماعي لدو  الثالث األساسي
أثر استخدام استراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري في تدريس العلوم لتنمية مهارة  .2

 .األساسيعي لدى طلبة الصف الثالث التواصل االجتما
أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري فدددي تددددريس العلدددوم لتنميدددة مهدددارة   .1

 .ري لدى طلبة الصف الثالث األساسيالتفكير البص
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 أسئلة الدراسة 1.0
 
 ةأثددددر اسددددتخدام اسددددتراتيجيتي الددددتعلم باللعددددب والتعلدددديم البصددددري فددددي تدددددريس العلددددوم لتنميددددة مهددددار مددددا  .2

 ؟الجتماعي لدى طلبة الصف الثالث األساسيالتواصل ا

التفكيدر  ةأثر استخدام استراتيجيتي التعلم باللعب والتعلديم البصدري فدي تددريس العلدوم لتنميدة مهدار ما  .1
 ؟البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 

 ةفرضيات الدراس 1.0
 

 تم تحويل أسئلة الدراسة إلى الفرضيات الصفرية ا تية:
 
( فدددي المتوسدددطات الحسدددابية α=0.05كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   ال توجدددد فدددروق  .2

تنميدة مهدارة التواصدل االجتمداعي تعددزى أداة  فقدرات علدىطلبدة الصدف الثالدث األساسدي سدتجابات ال
 لمتغير طريقة التدريس.

الحسدددابية  ( فدددي المتوسدددطاتα=0.05ال توجدددد فدددروق كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   .1
طلبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية مهارة التفكير البصدري تعدزى لمتغيدر طريقدة  درجاتل

 التدريس.
 

 حدود الدراسة 1.0
 

 حددت هذه الدراسة في:
  الحدددود الموضددوعية: تددم اجددراء هددذه الدراسددة علددى وحدددة نالتكيددف فددي الكائنددات الحيددةن وهددي وحدددة

طيني فدي الصدف الثالدث األساسدي فدي الفصدل الدراسدي الثداني يتناولها منهدا  نالعلدوم والحيداةن الفلسد
باسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب و التعلددديم البصدددري فدددي تنميدددة مهدددارتي التواصدددل االجتمددداعي 

 والتفكير البصري.
  1122/1122الحدود الزمانية: العام الدراسي. 
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 ألغوار.الحدود المكانية: مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا وا 
  التابعددة لمديريددة التربيددة والتعلدديم فددي المدددارس الحدددود البشددرية: طلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي

 محافظة أريحا واألغوار.
 

 مصطلحات الدراسة 8.0
 

 اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات ا تية:
 

 مهارة التواصل االجتماعي اصطالحا
مهدددددارات التدددددي يسدددددتخدمها الطفدددددل للتعبيدددددر عدددددن ( بأنهدددددا نمجموعدددددة مدددددن ال22: 1124عرفهدددددا يوسدددددف  

احتياجاته، وما يرغب فيه وتتمثل في استخدام التواصل البصري، واستخدام االيمداءات واالشدارات، وفهدم 
تعبيدر الوجده، واسدتخدام مفدردات اللغدة فددي التعبيدر عمدا يحتدا  إليده ويرغددب فيده، وكدذلك فهدم وتفسدير مددا 

 يريده من ا خرينن. 
 

هي المهارات التدي سديتم قياسدها بمقيداس التواصدل االجتمداعي والتدي ل االجتماعي اجرائيًا: مهارة التواص
تتضددمن االتصددال والمشدداركة والتعدداون مددع المعلددم واألقددران.  .مددن المتوقددع أن تددكثر فيهددا طريقددة التدددريس

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في االختبار الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.
 
 هارة التفكير البصري اصطالحاً م

(: نأنهدددا العمليدددات التدددي يدددنظم بهدددا العقدددل خبراتددده بطريقدددة جديددددة لحدددل 1117:22عدددرف  عبيدددد وعفانددده،
مشددددكلة معينددددة بحيددددث تشددددمل هددددذه العمليددددة علددددى إدرا  عالقددددات جديدددددة بددددين الموضددددوعات أو عناصددددر 

إدرا  العالقددة بددين السددبب والنتيجددة، الموقددف المددراد حلدده مثددل إدرا  العالقددات بددين المقدددمات والنتددائ ، و 
 بين العام والخاص، بين شيء معلوم وآخر غير معلومن. 

 
قدددرة الطلبددة علددى توظيددف حاسددة البصددر فددي إدرا  المعدداني والدددالالت  مهةةارة التفكيةةر البصةةري اجرائيةةًا:

صدف الثالدث واستخالص المعلومات من وحددة نالتكيدف فدي الكائندات الحيدةن، فدي كتداب العلدوم والحيداة لل
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األساسي، التي تتضمنها األشكال والصور والخطوط واأللوان والرموز، وتحويلهدا إلدى لغدة لفظيدة مكتوبدة 
ويقدداس بالدرجددة التددي يحصددل عليهددا الطلبددة فددي أو منطوقدة، مددع سددهولة االحتفدداي بهددا فددي بنيددة المعرفدة. 

 االختبار الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.
 

 م البصري اصطالحايالتعل
( بأنددده نالدددتعلم مدددن خدددالل المعالجدددات البصدددرية بمعندددى ادخدددال الكثيدددر مدددن 212: 1112  عرفددده بددددوي 

 البيانات إلنتا  نظرة عميقة للمعلومة يستحيل الوصول إلى تلك النظرة من خالل اللغة وحدهًا. 
 

ثالددث اسددتخدام مجموعددة مددن األسدداليب البصددرية التددي تسدداعد طلبددة الصددف الم البصةةري اجرائيةةًا: لةةيالتع
األساسدددي فدددي تمنيدددة مهدددارة التفكدددر البصدددري فدددي مدددادة العلدددوم والحيددداة مدددن وحددددة نالتكيدددف فدددي الكائندددات 

  الحيةن، والتعلم للحصول على المعلومات بشكل بصري.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة 0.1
 

ن يحيث أنهمدا يشدكالن جدزأين متدداخلين غيدر قدابلطريقة التدريس بالمنه  بعالقة وثيقة وأساسية، ب ترتب 
هدددفت المكسسددات  يمددر بتقدددم عملددي وبحثددي ومهنددي هائددل،الددذي العددالم اليددوم لالنفصددال، وبددالنظر إلددى 

التربويدة والتعليميددة إلددى تجداوز كددل مددا هدو تقليدددي فددي التعلديم والتوجدده نحددو طدرق وأسدداليب تدددريس تسددهم 
الددددرس وبنددداء األفكدددار واسدددتخالص النتدددائ  وتحفيدددزهم علدددى  فدددي مشددداركة المتعلمدددين فدددي تحقيدددق أهدددداف

. وتدرى الباحثدة لذلك نحن بحاجة لتنميدة التفكيدر واالهتمدام فدي تطدوير التعلديم ونوعيتده التطور واالبتكار،
أن اسددتخدام الددتعلم باللعددب والتعلدديم البصددري كأسدداليب تدددريس فددي مددادة العلددوم، يددنعكس بشددكل ايجددابي 

ألهميتهمددا فددي زيددادة دافعيددة المتعلمددين نحددو الددتعلم، وتعزيددز قدددرتهم علددى التفكيددر  علددى المتعلمددين نظددراً 
 والتحليل والمالحظة، وتوفير مساحة لتعبير عن أنفسهم وبيئتهم.

 
 التعلم باللعب 1.1
 

يعتبدددر اللعدددب حاجدددة مدددن حاجدددات الطفدددل األساسددددية التدددي تسددداعد فدددي نمدددوه الجسدددمي والعقلدددي واللغددددوي 
باللعدب يمددنح الطفدل القدددرة علدى تنميددة المراكدز العصددبية للطفدل، كمددا وتنبدع أهميتدده  واالجتمداعي. والددتعلم

الكبيدددرة بأنددده يكهدددل الطفدددل اجتماعيدددا ليتخلدددى عدددن أنانيتددده منطلقدددا إلدددى التعددداون والمشددداركة. وككدددر هاندددت 
  ( أن من العناصر األساسية للعب هي المكان ورفاق اللعب.2222 



 

8 
 

 
 مفهوم اللعب 0.1.1

 
الحديثددة فددي التعلدديم أن امددداد المتعلمددين بددالخبرات والمعددارف العلميددة بواسددطة اللعددب ينمددي  تككددد الفلسددفة

 قدراتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية والعاطفية، كما وأن اللعب يوفر فرص للتجريب والتفكير.
 
   ما يأتي:تركزت حول اللعب  اتأن تعريف تمن خالل األدبيات التي اطلعت عليها الباحثة وجدو 
  .(1112عدس،   لترفيه عن نفس الفرد وزيادة متعتهلاستغالل طاقة الجسم الحركية  -
 (.2222 الطائي،  نشاط نفسي مقرون بالراحة النفسية والجسمية -
 (.2225 بلقيس ومرعي، فق  الستمتاع اهدف ب أو جماعياً  اً مارس فرديعملية ت -
المتعدة فدي الوقدت نفسده، كمدا وأنده يوسدع نشاط موجه يقوم به الطفل لينمي سدلوكه، ويحقدق التسدلية و  -

 .(1111 ،مرعي والحيلة  آفاقهم المعرفية
 

أو  يمكدددن القدددول أن اللعدددب نشددداط طبيعدددي وسدددلو  طدددوعي اختيددداري ندددات  عدددن دوافدددع داخليدددةومدددن كلدددك 
خارجيددة، يقددوم بدده الفددرد فرديددا أو جماعيددا، حيددث أندده يسدداعد علددى المتعددة واالسددتمتاع وتصددري  الطاقددة 

 .الزائدة
 

( أن من األهداف النمائية التي يحققها األطفال من اللعب؛ المساعدة فدي اكتسداب 1111الحيلة   وأشار
فكدددار واألحاسدديس وتنميدددة القددددرات الحقددائق والمفددداهيم والمعلومددات بالتجريدددب والتعبيدددر عددن المشددداعر واأل

 والمهارات واكتساب قيم جمالية.
 

 فوائد التعلم باللعب 1.1.1
 
والتدي أخدذت جدزءا كبيدرا مدن وقدت الطفدل،  ،عصر التطور السريع الذي تنوعدت بده مصدادر األلعدابفي 

  : 2.1الشكل في  فال بد للطفل أن يحصد فوائد من اللعب لخصتها الباحثة 


