
IYSJL, Volume 4, No. 2, December 2021 

241 

IYSJL (2021) 

 
لدى   العربية  اللغة  تعّلم  يف  الومضية  البطاقة  واستخدام  الّدافعية 

 األطفال

The Use of Flashcards to Improve Children's Motivation in 

Learning Arabic 

 

Adibah Kamilah Binti Mohd Suhaimi¹, Nurul Hanilah Mohd. Ismath¹* 

¹Kulliyyah of Languages and Management, International Islamic University 

Malaysia 

*Corresponding author’s email: hanilah@iium.edu.my  

 

 امللخص 
م اللغة عملية تعل    يلسهلتأداة  البطاقة الومضية هي إحدى من الوسائل التعليمية وتعترب  

استخدام    معرفة مدى فاعلية  راسة إىل بيان  . تسعى هذه الد  ابلنسبة لألطفال  العربية
تعل   يف  األطفال  دافعية  حنو  الومضية  الل  البطاقة  العربيةم  اجتاهات التعر  و   غة  على  ف 

.  م اللغة العربية املدر سني حنو آاثر استخدام البطاقة الومضية على دافعية األطفال يف تعل  
فع الة   بطريقة  العربية  املفردات  اكتساب  األطفال يف  البحث يف مساعدة  يسهم هذا 

املعلمني  و  اللغة   املعلومات   بزايدة حصيلتهم منمساعدة  لتعليم  الفع الة  الطرق  حول 
البحث    تمديعألطفال.  ل  العربية املنهج  هذا  إذ يصف مفهوم على  النوعي  الوصفي 

الدراسة  أدوات  واعتمدت  افعية والبطاقة الومضية وصفا علميا يف ضوء هذه العالقة.  الد  
ة عملية التعل م عن كثب داخل الحظتقوم الباحثة مباملقابلة حيث  إجراء  املالحظة و على  

دوين املالحظة البارزة ذات الصلة الفصل الدراسي يف روضة األطفال مت اختيارها وت
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غة العربية  الل  م  املقابلة مع معل  الباحثة إبجراء  تقوم  مبوضوع البحث. إضافة إىل ذلك،  
يستخد الذي  الروضة  الومضيةيف  البطاقة  ومن  م  التعليم،  عملية  هذه   يف  حتليل  مث 

 أظهرت نتائج الد راسة أن. اليت مت مجعهاالبياانت واحلقائق 
التعل م يف األطفال عند تعل مهم اللغة العربية ابستخدام البطاقة الومضية   تزايد دافعية

خصوصا من حيث الفضول واإلمتاع نظرا لقدرهتم على الرتكيز أثناء عملية التعل م وهو  
البطاقة ملونة وتكون   تكون  املهم أن  الومضية. ومن  البطاقة  استخدام  يُعزى إىل  ما 

عليها مكتوبة   تظهر  اليت  البطاقات الكلمات  استخدام  أيضا  املعل م  وعلى  بوضوح. 
 الومضية بطريقة صحيحة عند تعليم األطفال مثل تكرار الكلمات ووضوح صوته. 

 

 الكلمات املفتاحية: الدافعية، البطاقة الومضية، تعل م اللغة العربية
 

 

 املقدمة 

أعداد املتحدثني حتتل اللغة العربية املرتبة الرابعة من بني لغات العامل من حيث  
هبا. ورغم أن شرحية واسعة من السكان تتحدث اللغة العربية يف الوطن العريب إال أن  
اللغات   الناطقني بغريها. كما أهنا من  لدى  واسعاً  انتشاراً  انتشر  دراستها واستخدامها 
اهلامة اليت يتكلم هبا أكثر من مائيت مليون شخص يف العال، وتستخدم يف حوايل عشرين  

لة رمسية. ويف احلقيقة،  تقوم الكثري من اجلامعات واملعاهد واملدارس يف الدول األخرى دو 
بسبب مميزات هذه اللغة اليت جتذب الناطقني بغريها من حيث طرق   بتعليم اللغة العربية

كتابتها وأصوات حروفها، وهم بوجه عام متشوقون كثرياً ملعرفة التقاليد العربية، ومن بني 
يدهم اجنذاابً هلا أهنا لغة القرآن الكرمي ولغة اجلن ة اليت ستساعدهم يف فهم كتاب أكثر ما يز 

 هللا العزيز والدين اإلسالمي.  
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لتعل   نفوسهم  الرغبة يف  فظهرت  ملميزاهتا،  نظراً  العربية  ابللغة  الناس  مها  أُعجب 
منهم بنفع من يقدر على حتدث أكثر من لغة.  عصر  يف    واكتساهبا لغة جديدة إمياانً 

تالعوملة،   يف يف    العربيةغة  ل لام  عل  يُعد  يساعد  أنه  اعتيادية كما  ظاهرة  الطفولة  مرحلة 
. إن اللغة هي روح الشعوب وتزداد أمهيتها يف  فوائد إمنائية واجتماعيةإكساب الطفل  

اجملتمعات. وعلى هذا النحو، فإن من جييد لغة شعب يعرف تقاليد وثقافة ذلك الشعب  
يقلص الفجوة الثقافية املوجودة بسبب اختالف الثقافة. ويف الوقت ذاته، فإن  وميكنه أن  

م عدة لغات  وإجادهتا جيعل الفرد متميزاً يف ما يستشرفه من أعماله ومهامه. وقد تعل  
أك دت العديد من الدراسات العلمية أن حتدث أكثر من لغة جيعل العقل أكثر مرونة  

املعلومات يف  وقت أقصر. ووفقا إلحدى االستطالعات فإن ويساعد على استيعاب 
 م لغة اثنية ميكنه أن حيسن من قدراهتم العقلية.% ممن مشلهم االستطالع يرون أن تعل  95

 ابلنسبة لألطفال، يعترب تعلم لغة اثنية مثرياً إجيابياً لعقوهلم.  

أن    ليكتشفوا شيئاً عجيباً، من األحباث حول تطور الدماغ،  أجرى العلماء الكثري  
 ألطفالعلى ا  يسهل، و هناك تطورات كثرية تطرأ على الدماغ منذ الوالدة إىل سن السادسة

اللغة.  تعل  اكتساب و  وصف اخلرباء هذه املرحلة ابملرحلة اخلطرة وأهنا الفرصة الساحنة م 
البياانت  لتعل   متييز  الطفل  إبمكان  إضافية.كما  لغة  أو  األم  لغة  سواء كانت  اللغات  م 

للغات املكتسبة. يشبه األطفال اإلسفنج الذي ميتص    phonetic contrastsالصوتية  
م اللغات لديهم. لذلك ينبغي على اآلابء واألمهات املاء بسرعة داللة على سهولة تعل  

البدأ ابلقراءة ليسمعها األطفال بشكل يومي أو يتم عرض بطاقات مصورة ملونة عليهم  
ليتم استيعاب املعلومات.    لتعرف عليها بوضوححىت يتمكنوا من رؤية الكلمات والصور وا

م تلك  كان لديه القدرة والرغبة على تعل    من املالحظ أن الطفل الذي جييد لغتني أو أكثر
 اللغة أو اللغات. 
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وبتطور الزمان وزايدة إملام الناس أبمهية اللغة العربية وفوائد اكتساب لغة أجنبية،  
بدأت معظم روضات األطفال يف ماليزاي إبعداد برامج تعليم اللغة العربية لألطفال. بدال  
من جمرد استخدام الطريقة التقليدية يف التعليم. على املعلمني استخدام طرق ممتعة وجذابة  

ات الومضية من أجل زايدة شجاعة األطفال وجذب انتباههم وتركيزهم أثناء  مثل البطاق
مؤسس تعليمهم اللغة العربية. كان أول من استخدم البطاقات الومضية كالن دومان وهو  

 Institutes of The Achievement of)  من معاهد حتقيق القدرات البشريةهذه الطريقة  

Human Potential)   ف البطاقات الومضية أبهنا جمموعة من البطاقات يف فيالديفيا. تعر
اليت حتتوي على معلومات مثل كلمات وصور وأرقام سواء كانت على جهة واحدة أو  
جهتني. وتكون ملو نة وحجمها واضح ليستطيع األطفال مشاهدهتا واستيعاهبا بسهولة.  

ويلتز  يراعيها  أن  املعلم  على  جيب  متطلبات  ثالث  هناك  دومان  عند  قال كالن  هبا  م 
وواضحة،   صاخبة،  تكون  أن  وهي؛  األطفال  تعليم  يف  الومضية  البطاقات  استعمال 
ويتم   استخدامها،  الكلمة واضح وبصوت مرتفع عند  يكون نطق  أن  بد  ومتكررة. ال 
تكرارها ليستوعب األطفال املعلومات ابالستماع وهذه العملية تنقل املعلومات من األذن 

تكو  أن  أدمغتهم. وجيب  ليتمكنوا من رؤية وقراءة  إىل  الكتابة كبرية ملونة  أو  الصور  ن 
 حمتوى البطاقة. 

بناء على ما مت بيانه، ستناقش الباحثة كيفية استخدام البطاقات الومضية وأتثريها 
  م مهم اللغة العربية فيما خيص تعل  يعلى دافعية األطفال من الناطقني بغري العربية يف تعل 

تريد   اثنية. هكذا،  العلمي مبوضوع "لغة  البحث  تكتب  أن  الد افعية واستخدام املؤلفة 
معرفة  ويهدف هذا البحث إىل    البطاقة الومضية يف تعل م اللغة العربية لدى األطفال".

تعل   يف  األطفال  دافعية  يف  الومضية  البطاقات  استخدام  فاعلية  العربية،  مدى  اللغة  م 
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استخو  آاثر  حنو  املدر سني  اجتاهات  على  دافعية التعرف  على  الومضية  البطاقات  دام 
 م اللغة العربية. األطفال يف تعل  

العملية   الوطنية، كانت  األطفال  لروضات  اإلعدادي  الدراسي  املنهج  على  بناء 
الدراسية تركز على توفري فرصة تعليم ممتعة ورائعة للطلبة. واستخدم املعلمون طرق متعددة 

لتقليدية إلجياد دافعية عالية يف نفوس األطفال يف قواعد التعليم بدال من طرق التعليم ا
من حيث الرتكيز والرغبة وحب االستطالع والتمتع ابلتدريس، وجيعلهم أكثر اندماجاً  

تعل   عند  ابمللل  الشعور  الوقت، ظهرت طرق وابتعاد عن  ومع مرور  م موضوع جديد. 
إحدى الطرق   جديدة منها البطاقات الومضية املستخدمة بشكل واسع كما أهنا تعترب

الفعالة يف تعلم لغة أجنبية مثل اللغة العربية خصوصا لدى األطفال يف املراحل املبكرة.  
دراسته أبن األساليب التعليمية التفاعلية ابستخدام يف    J.Clark  (2005)وهذا كما يرى  

التعليمية ذات فاعلية يف نقل املعلومات إىل عقول األطفال  املواد املطبوعة كالبطاقات 
اليت كشفت أن معظم األطفال الصغار قادرون    Ganesee  (2004)املتلهفة. وأكدت دراسة  

 ٍف. إذا مت تعريضهم للتلك اللغة بشكل كا على تعلم لغتني

تعترب وسائل التعليم أحد أهم العناصر يف إمتام كافة األنشطة التعليمية. فنظرا إىل 
من طرق التعليم والتعلم  مستوى األطفال وسلوكياهتم، من الضروري أن  تتم عملية التغيري 

التقليدية إىل طرق تستخدم البطاقات الومضية اليت تعر ض على األطفال صور املفردات 
ب من خالهلا كيفية نطق الكلمات ابلطريقة الصحيحة. تثري هذه الطريقة ويتعل م الطال

اهتمام الطفل بعملية تعلم اللغة العربية وتساعده على اكتساب املفردات العربية اجلديدة  
 بسرعة وسهولة.  
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مشكلة  فإن  الومضية،  ابلبطاقات  التعليم  طريقة  توف رها  اليت  املميزات  ولكثرة 
رف عن مدى فاعلية استخدام البطاقات الومضية يف دافعية األطفال الدراسة تتمثل يف التع

 م اللغة العربية.الناطقني بغري العربية يف تعل  
 

 تعّلم الّلغة العربية لدى األطفال

لقد كثرت عملية تعل م اللغة العربية يف العديد من املدارس واملعاهد واجلامعات  
اللغة العربية اخلاص هبا. يتعل م الطالب هذه اللغة كما أن هناك مادة اللغة العربية وقسم 

بشكل دقيق من حيث النحو والصرف والبالغة حىت يتمكنوا من التعمق يف اللغة العربية.  
ومع مرور الوقت، بدء إدراج مادة اللغة العربية يف روضات األطفال اإلسالمية، وكانت  

الرتبية اإلسالمية ومادة اجلوية العربية (   (Jawi البداية مبادة  اللغة  مث إعداد معلمي مادة 
  6إىل    4اخلاصة يف املرحلة قبل املدرسية. فكانت اللغة القرآنية تُعلم لألطفال من عمر  

 سنوات.

يتعل م األطفال اللغة العربية ابحلروف اهلجائية واملفردات األساسية. وهذه عملية  
تعل م اللغة العربية حيث هتدف إىل تعلم مهارة النطق وتعل م اللغة العربية كلغة للقرآن لغرس  

  Nurhajariah   (2017)قالت  حب دين اإلسالم يف نفوس التالميذ. وعلى هذا النحو،  

عربية مهماً جداً منذ مرحلة الطفولة املبكرة أي يف املرحلة قبل املدرسية  صار تعليم اللغة ال
القرآنية.   العلوم  وخصوصا  اإلسالمية  العلوم  لتعل م  رئيسية  معارف  إحدى  تعترب  ألهنا 
وبسبب وصفها لغة القرآن ابتت وسيلة لزرع حب القرآن واإلسالم حىت اعتربت اللغة 

 عليم يف املستوى قبل املدرسي يف الوقت احلايل.العربية عنصراً مهماً يف عملية الت
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 مفهوم الدافعية

تعر ف الد افعية أبهنا حالة داخلية جسدية أو نفسية تدفع الفرد حنو سلوك معني  
يف ظروف معينة وتوجهه حنو إشباع حاجة أو هدف حمدد. أي أهنا قوة حمركة منشطة 

إن الد افعية هي قوة داخلية لدى الفرد واليت  (2018) طالبذكر و  وموجهة يف آٍن واحد.
تقوم بتحريك سلوكه وتوجيهه ليحق ق غاية ما يراها مهم ة ابلنسبة له سواء كانت معنوية 

ن  الد افعية هي اليت ختص  األفراد  أ  ( 2018)  سالمهوفقا إىل    أو مادية. وابإلضافة إىل ذلك،
بتوجيه تلك األنشطة وجهة معينة، فالفرد يسلك على القيام أبنشطة سلوكية معينة، وتقوم  

 سلوكا معينا لينتج عن هذا السلوك نتائج أو عواقب تشبع بعض حاجاته ورغباته.

إذن، يستخلص من التعاريف واملفاهيم السابقة أن الد افعية تشري إىل قوة داخلية 
وصول إىل توازن  ذاتية أو حمرك داخلي الذي يقوم به الفرد وهلا وظيفة احلفاظ والسعي لل 

حيوي يبعث فيه شعورا برغبة ملحة للقيام بعمل ما وأمر معني، كما أهنا تعمل على توليد  
واستثارة السلوك وتوجيهه وتبعث فيه الطاقة الالزمة لالستمرار حنو حتقيق اهلدف والوصول 

غبة  فيخف هذا اإلحلاح وتلك الر   ا إىل األعمال املخط طة هلا إىل حني االنتهاء من أدائه
 امللحة.

 

 يف التعليم  أنواع الدافعية

تنقسم أنواع الد افعية إىل النوعني وإبمكان الفرد أن مييز بينهما حسب مصدر  
أن الدافعية الداخلية    (2008). بني يوسف  . النوع األول هي الدافعية الداخليةاستثارهتا 

داخلية إلرضاء ذاته وسعيا  م مدفوعا برغبة  نفسه حيث يقد م على التعل  تصدر من املتعلم  
م وال حيتاج إىل العوامل واألسباب اخلارجية مثل اجلزاء واخلوف من وراء الشعور مبتعة التعل  
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فاملتعلم يقوم أبي نشاط من أجل احلصول على اللذة   العقاب بل يدرس املادة برغبته.
لذايت وهذا ما واإلشباع وتنتج عن عملية حبث الفرد عن الشعور إبدراك الكفاءة والعزم ا

 .ميدفع ابألفراد إىل إجناز خمتلف املها
أما النوع الثاين فهي الدافعية اخلارجية، حيث يكون مصادرها من املعل م أو إدارة 

فعلى سبيل مثال، يكون لدى التلميذ أو الطالب دافعية عالية    املؤسسة أو أولياء األمور. 
مكافأٍة ما، أو احلصول على الشهادة، وقد تكون  يف دراسته بسبب حاجته إىل التفوق أو  

افعية خوفاً من عقاب أو من األستاذ أو خوفه من الفشل أو جملرد احلضور إىل غري الد  
 . ذلك من األسباب 

 

 وظائف الدافعية يف التعلم 

علماء النفس الد افعية أحد العوامل املؤثرة يف التحصيل  يعد  (2015) انجيةذكرت 
م ويف موقف التعلم، يستطيع افعية دورا مهما يف عملية التعل  تلعب الد   الدراسي حيث

 من خالل هذه الوظائف التالية: ميكن عرضه أن يتعرف على هذا الدور  

لتحقيقها بناء على وضوح  وافع أمام الفرد أهدافا معينة يسعى وينشط وضع الد   .1
 م جمداي.اهلدف وحيوته والغرض منه وقربه أو بعده فيصبح التعل  

مد  السلوك ابلطاقة وتثري النشاط. فعملية التعلم حتدث عن طريق النشاط الذي   .2
يقوم به الطالب وحيدث هذا النشاط عند ظهور دافع بوجود حاجة يسعى إىل  

 افع. اشباعها ويزداد ذلك النشاط بزايدة الد  

افعية جتعل الفرد  م. فالد  مساعدة على حتديد أوجه النشاط املطلوب إلمتام التعل   .3
 يستجيب لبعض املواقف مبعىن تركيز االنتباه يف اجتاه واحد.
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 زايدة اجلهد أو الطاقة املبذولة حنو حتقيق هذه األهداف.  .4

 زايدة املبادرة ومباشرة النشاط واالستمرار فيه.  .5
  

هناك العالقة املؤث رة بني الد افعية والتعلم كما أهنا تساعد الفرد فمن هنا لوحظ أن  
  أبن (  2013)ومنها دراسة املوسوي  كثرية    يف إجناز أهدافه احملددة. كما أظهرت دراسات 

وجود عالقة وثيقة بني دافعية اإلجناز والتحصيل األكادميي وأن الدرجات املختلفة يف 
دافعية اإلجناز تؤثر أتثريات متباينة يف التحصيل الدراسي لدى الطالب. وهذا يتفق مع 

الذي ينص على أن احلد املناسب من الد افعية تسهيل   (1908)سون  ركقانون يركس دو 
 الد افعية كلما زادت صعوبة العمل. م وتتناقص التعل  

 

 توظيف البطاقة الومضية يف التعليم وأمهيتها 

هناك وسائل وأدوات متنوعة يف عملية تعليم اللغة واكتساهبا. وصارت البطاقة  
الومضية اليت قد مها كالن دومان وسيلة من الوسائل التعليمية املستخدمة قدر اإلمكان 

العني. يستخدم اآلابء واألمهات البطاقة ملساعدة أبنائهم  لالستفادة منها عن طريق انفذة  
 استخدامها   انتشرحىت    وطرد من الشعور ابمللل  على اكتساب اللغة الثانية بسهولة ومممتعة 

 انتشارا واسعا.   يف روضات األطفال واملدارس

هي قطعة ورقية مصنوعة من   ( 2013)من تعريف ماراي    بشكل عام، فإن البطاقة
الورق املقوى اليت تشتمل على أنواع من املعلومات عن طريق الكلمات أو الرسومات أو 

أن البطاقة الومضية هي إحدى وسائل  (  2018)زولفى  وذكرت  .  الصور املتعلقة مبوضوع ما 
م لغة أخرى، وُتصنع من قطعة ورق يكتب  اللغة اليت تستخدم لتنمية رغبة التالميذ يف تعل  

عليها كلمة. وتعترب البطاقة أحد عوامل ترغيب الطالب يف القراءة ووسيلة مساعدة يف 
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واملكتوب.  الشفهي  تعترب  التعبري  أن  من   فلذلك، ميكن  أبهنا جمموعة  الومضية  البطاقة 
ة واحدة أو  البطاقات حتتوي على معلومات كالكلمات والصور واألرقام وتظهر على جه

جهتني من البطاقة، وتكون ملو نة وواضحة ليتمكن األطفال من مشاهدهتا واستيعاهبا  
 بسالسة وسهولة. 

توظيف البطاقة الومضية يف تعلم اللغة آاثر إجيابية إىل دموغ األطفال.    
أثبتت األحباث استفادة األطفال الصغار من حتفيز النصف األمين من الدماغ عن طريق 

سريع للبطاقات، خاصة عندما تكون اجللسات ممتعة ومرحية وغري مطولة. ويف العرض ال
الغالب تكون املواد جديدة ومثرية الهتمام املتعلم خاصة مع استخدام الصور والكلمات 
واحلقائق أو املشاكل املختلفة. وقبل أن يصبح النصف األيسر من الدماغ هو النصف 

ابرقة أمل للسيطرة على النصف األمين من الدماغ.  املسيطر يف سن السادسة أو السابعة،  
أكادميية لألطفال يف الياابن، إن    350ذكر الدكتور ماكوتو شيتشيدا، مؤسس أكثر من  

تقدمي كميات كبرية من املعلومات بسرعة كبرية لألطفال الصغار يف مرحلة ما قبل املدرسة  
 فوتوغرافية.حيفز النصف األمين من الدماغ وميكنه تنشيط الذاكرة ال

متطلبات أساسية    أربعن هناك  أبذكر جلني دومان  قول من    Lee  (2016)وضح  
ية يف تعلم األطفال جيب على الوالدين أن يراعياها ويتابعاها عند استعمال البطاقة الومض

استعماهلا  أوال،وهي   عند  صاخبة  تكون  واضحاً  .  أن  الكلمة  نطق  يكون  أن  بد  فال 
ويكرر   مرتفع  وهذه  وبصوت  ابالستماع  املعلومات  يستوعب  الطفل  ألن  مرات  لعدة 

ن تكون واضحة، جيب أن  اثنيا، أ  العملية تنقل املعلومات من األذن إىل دماغ الطفل.
  تكون الصورة أو الكتابة كبرية ملونة حىت يتمكن الطفل من رؤية وقراءة حمتوى البطاقة.

قدر اإلمكان. ووفقاً    أن تكون سريعة. أن االنتقال من بطاقة إىلاثلثا،   أخرى سريعاً 
عرض   Shichida  (1997)ذ  األست الومضية  ابلبطاقة  القائم  على  جيب  دومان،  وجلني 
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اثنية واحدة لكل بطاقة ألن مدة االنتباه قصرية لدى الطفل يف     البطاقات تباعاً مبعدل
النصف   وعي  دون  املعلومات  استيعاب  سيتم  وابلتايل،  املبكرة  السن  من  هذه  األمين 

الدماغ. سرعة الوميض الفائقة ترسل اهتزازات قوية إىل الدماغ. وهذا أيًضا يساعد دماغ  
أضاف دومان أنه من األفضل استخدام ورابعا،   الطفل على التطور بشكل أفضل وأسرع.

عشرة بطاقات ومضية أو حسب مدى انتباه األطفال لتجنب امللل. وأال تستمر اللعبة 
 ب يف نفس الطفل وانصرف انتباهه إىل شيء آخر. إن بدء امللل يد

 

 هجية البحثنم

امليدانية  الوصفية  الدراسة  مبنهج  الكيفي  البحث  من  نوع  البحث  إبنتاج    هذا 
ك سلوكياهتا اليت ميكن مالحظتها  بياانت يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة، وكذلال
(Lexy.J, 2005)    .تشتمل عينة هذا  و من غري احلاجة إىل اإلحصاء أو احلساب أو غريها

مي من متعل    "Tadika Khaira"سنوات يف روضة األطفال    6البحث على أطفال أعمارهم  
املعل م يف هذه روضة األطفال الذي يعل م اللغة العربية بواسطة البطاقة الومضية وكذلك  

يتم مجع البياانت فيها عن طرق املالحظة واملقابلة. استخدمت الباحثة  هؤالء التالميذ.  
تعل  املالحظة   عملية  إمتام  ملعرفة كيفية  احلقائق  حتفيز  يف  العربية   وتعل م  مياملباشرة  اللغة 

  من دراسة  اخلاصدول  جلمستعينة اب  ومراقبة سلوك املتعلمني  ابستخدام البطاقة الومضية
Norly  (2013)    لقياس أحوال املظاهر املتعلقة مبسائل البحث. ويتم قياس الدافعية ابلنظر

 إىل أربعة أمور وهي؛ الرتكيز والتشويق والفضول واإلمتاع. 
 

 ومناقشتها  البياانت

 هذا القسم تقدم الباحثة ابثنتني مسألتني الل تان تنصان على أسئلة الدراسة وهي:يف 
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إلجابة عن السؤال األول: ما مدى فاعلية استخدام البطاقة الومضية  انتائج  .1
 حنو دافعية األطفال يف تعلم اللغة العربية؟

أعمارهم   الذين يف السادسة من    إلجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة مبالحظة األطفال
وقامت بعملية املالحظة    "Tadika Islam Khaira"املختارة    روضة األطفال الذين يدرسون

من خالل    عن أسئلته  ابالستبيان الذي أجابت الباحثة  مستعينةمباشرة يف الفصل  بشكل  
لتحديد املظاهر ابللغة العربية ابستخدام البطاقة الومضية    التعليمملية  أثناء عمالحظتها  
   Norly  (2013)كما ركزهتا    افعية نظرا إىل أربعة أمورمبسائل البحث. وقياس الد    ذات الصلة

 .وهي؛ الرتكيز والتشويق والفضول واإلمتاع

مت من خالل مالحظة الباحثة   الذي  إىل حتصيل االستبيان( 1.0)أشار اجلدول 
 حني إجراء عملية تعلم اللغة العربية ابستخدام البطاقة الومضية.

 أوافق بشدة -5 أوافق  -4   حمايد  -3     ال أوافق -2    ال أوافق بشدة -1

م اللغة الية استخدام البطاقة الومضية على دافعية األطفال يف تعل  (: فع  1.0اجلدول )
 العربية

)الدّ  الرقم البطاقة البنود  استخدام  يف  افعية 
 الومضية( 

1 2 3 4 5 

األطفال  .1 الومضية جيعل  البطاقة  استخدام 
 م اللغة العربية.تعل    عند أكثر تركيزا  

   /  

انتباه  .2 جيذب  الومضية  البطاقة  استخدام 
 م اللغة العربية.تعل    أثناءاألطفال 

   /  

الومضية   .3 البطاقة  األطفال استخدام  جيعل 
 م اللغة العربية. تعل    أثناء  أكثر فضوال 

    / 
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األطفال  .4 الومضية جيعل  البطاقة  استخدام 
 م اللغة العربية.تعل    عند يتمتعون 

    / 

 

 

عند تعل م اللغة العربية ابستخدام يف ازدايد  م يف األطفال  لوحظ من اجلدول أن دافعية التعل  
ومضية الل تان تنص ان على )استخدام البطاقة ال   (4)و  (3)البطاقة الومضية إذ تشري الفقراتن  

فضوال أكثر  األطفال  تعل    جيعل  الومضية جيعل يف  البطاقة  و)استخدام  العربية(  اللغة  م 
 تأي أوافق بشد ة بينما بقي م اللغة العربية( إىل املقياس اخلامساألطفال يتمتعون يف تعل  

  أي أوافق. على املقياس الرابع األخراين الفقراتن

وميكن دعم هذه النتيجة من خالل املالحظة املباشرة أثناء عملية التعل م يف الفصل  
  بدى أم اللغة العربية كما إذ ُتستخدم البطاقة الومضية جتعل األطفال أكثر فضوليا يف تعل  

قويةشجاعة  األطفال   األستاذة، إلجابة  ل  وإرادة  اليت طرحتها  األسئلة  على سبيل    عن 
أبن    رفعاملثال   لنا  ظهر  قد  األمور،  هذه  من  انطالقا  اإلجابة.  حملاولة  بسرعة  أيديهم 

 Khairiyahهذا النشاط مشاركًة فع الًة كما أي دت هذه النقطة دراسة  يف  األطفال يشاركون  

الطالب يف نشاط ما يف الفصل كانت داللة على نتيجة  حيث تقول إن  مشاركة    (2012)
 أن الطلبة وجدوا متعةضافة إىل ذلك، الحظت الباحثة  إلم. وابدافعيتهم يف عملية التعل  

تعل   العربية  يف  اللغة  ترديدم  ذلك  يف  مع    مبا  وعال  مرتفع  بصوت    تنغيمها الكلمات 
درسوهاالكلمات    استخدامهمو  الفصل كمع    اليت  يف  عليكم   قوهلمزمالئهم  "السالم 

انول". النور  و"مساء  على    عارف"  تدل  العبارة  األطفال  استفهذه   ابستخداممتاع 
موا اللغة العربية عرب البطاقة الومضية امللونة جلذب املفردات العربية اجلديدة بعد أن يتعل  

يف نتيجة البحث (  2017)نويف  م. وهذه النقطة وافقت مع دراسة  انتباه األطفال أثناء التعل  
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وميكن  تبني    إذ التعليم  يف  فعالية  أكثر  الومضية  البطاقة  استخدام  تلك    أن   ابستخدام 
  الطالب وتركيزهم. يةبناء دافع البطاقات 

البطاقة الومضية يؤثر على دافعية األطفال يف تعل   الل ولوحظ أن  استخدام  غة  م 
األطفال يف املالحظة قد اكتملت على الباحثة أن استجابة  رى العربية أتثريا إجيابيا كما ت

م وهي؛ الرتكيز والتشويق والفضول  افعية يف التعل  س الد  اليت تقيربعة  مجيع اجلوانب األ  كل
 .واإلمتاع

 

إلجابة عن السؤال الثاين: ما اجتاهات املدّرسني حنو آاثر استخدام البطاقة انتائج   .2
 العربية؟الومضية على دافعية األطفال يف تعلم اللغة 

حنو آاثر  ا  على اجتاهاهت  تعرفلغة العربية لل ال  ةساملقابلة مع مدر  إبجراء    لقد قامت الباحثة
 معلمةم اللغة العربية. ومت اختيار  دافعية األطفال يف تعل    علىاستخدام البطاقة الومضية  

  األطفال.  واحدة من هذه روضة 

 Tadika Islam روضة األطفال العربية يفاملعلمة اليت تدر س اللغة كما قالت 

Khaira : 

 بشكل أسرعم املفردات العربية  ساعد األطفال يف تعل  ي"استخدام البطاقة الومضية  
سهولة مقارنة من الوسيلة التعليمية التقليدية ألن البطاقة الومضية جتذب انتباه األطفال بو 

م اللغة العربية. ال شك وال ريب  تعل  فيزيد ذلك من دافعيتهم لم املفردات اجلديدة  تعل    عند
األطفال   جيد  لكي حتوي صورا ذات صلة ابلكلمات  أن تكون البطاقة الومضية ملونة و 

. والحظت أن  البطاقة الومضية صارت  يهم فهم الدروس بشكل أكربمتعة ويسهل عل 
تعليمي ًة تستخدمها   تعليم  عليهن  ليسهل    ات اجلديد  املعل مات وسيلًة  اللغة   يف  األطفال 

ال يتسرب امللل إىل    ىتة وميكنهم الرتكيز بشكل أفضل حتعابمل  الطلبة  العربية حىت يشعر
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لكي يتسىن الكلمات واملفردات مبرات كثرية    كراريقوم املعل م بتأن    الضروري. من  الفصل
  وجود . كما الحظت يف الفصل السابق،  للطلبة حفظ الكلمات والتعود على استخدامها

، الكلمات بعد ة مر ات   املعل مةر  اتكر بعد  ولكن    ات فهم الكلمل  بطيئة    ضعيفة أو  طالبة
وعندما رأت استمتاع وشج اعة أصدقائها بتعل م الكلمات اجلديدة، زاد عندها الفضول  
لتعل م الكلمات اجلديدة وسهل ذلك عليها فهم املفردات حىت غدت ضمن الطالبات 

العربية،   اللغة  يف  ابدئ  املتميزات  يف  الطالبة  واجهتها  اليت  الصعوابت  رغم  وهذا 
اللغة العربية فأعتقد   معل مة كنتحيث  باب وخربيت  فلذلك من خالل هذه األس  .األمر

 " حنو تعل م اللغة العربية. تهمعيبناء دافيف  ألطفال لمضية مهم ة وفع الة أن البطاقة الو 

الومضية وسيلة مهمة   البطاقة  أن   لنا  اتضح  املقابلة  استيعاب هذه  ومن خالل 
للطالب  تعل    حيث  ومفيدة  بسرعةتساعدهم يف  العربية  اللغة  أثناء    م  انتباههم  وجتذب 

الفصل. وكما ذكرت   التعلم يف  أي    Norly  (2013 )عملية  التشويق  إن  دراستها  أن  يف 
  افعية لدى الطالب. م هي إحدى عناصر لقياس الد  ل  االنتباه يف التع جذب إمكانية 

 

 اخلالصة 

السابقة عن أتثري البطاقة    ةواملقابل   ةاملالحظاستجابة  أن قامت الباحثة بتحليل  عد  ب 
، ميكننا الوقوف على أهم النتائج العامة  األطفال يف تعل م اللغة العربية  الومضية على دافعية

البطاقة الومضية تعترب أداة تعليمية مهم ة ومناسبة لألطفال ومنها  يف ضوء نتائج الدراسة
كما جيعلهم أكثر تركيزا  افعية التعل مي ة لدى األطفال يف تعل م اللغة العربية اليت تعني لبناء الد  

امللل. وتطرد  ابملتعة  الشعور  متنحهم  أن  انتباههم، كما  تثري  حيث  البطاقة   وفضوالً  استخدام 
أكثر االستمتاع بصورة أفضل وجيعلهم  األطفال    يتيح  التعلمي ة حيث  ةدافعيالضية يبين  الوم

م يف الفصل أثناء عملية تعل    املشاركةاألطفال يف حماولة اإلجابة  املتمثل يف رغبة    فضوال
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استخدام البطاقة الومضية يف مث،   . غريهمصعبة ابلنسبة ل  واتبد  أن املادة   اللغة العربية رغم
غري ملتهني بعمل آخر،    يف تعل م اللغة العربية     تعل م اللغة العربية جيعل األطفال أكثر تركيزا

التعليم مناسبة لألطفال  من املهم أن تلكن   حبيث ال تكون طويلة فيتسبب كون مدة 
  ط اقة الومضية ملونة ومكتوبة ب أن تكون البطمن املفروض    ذلك يف تشتت انتباههم.

األفضل    واضح لتعطيومن  صورا  حتتوي  تعل م    لتحبيبواقعي ة    ة صور   أن  يف  األطفال 
وجتعل هذه الوسيلة التعل مية أكثر   املفردات والكلمات أو العبارة اجلديدة ابللغة العربية

ال بد  أن يكرر املعل م الكلمات وأخريا،    فع الة وكذلك تزيد دافعيتهم يف تعل م هذه اللغة.
يف البطاقة بعد ة مر ات عندما يستخدم البطاقة الومضية يف تعليم اللغة العربية لدى األطفال 

حيحة لكي حيصلون على عملية  ملساعدهتم يف فهم الكلمات اجلديدة ومعرفة نطقها الص
 مقارنة من الوسيلة التعليمية التقليدية.  أبفضل الطريقةالتعل م 
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