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  الباب الثاين

 النظر�ت

  

مفهوم مهارة القراءة تشتمل على  وهي مفهوم مهارة القراءة  حيتوي الباب الثاين

الوسيلة  .وتعريف مهارة القراءة وأهداف تعليم القراءة وأمهية القراءة يف التعليم اللغة العربية

التعليمية ودور الوسيلة مفهوم الوسيلة التعليمية وأنواع الوسيلة التعليمية تشتمل على 

التعليمية يف عملية التعلم والتعليم وشروط اختيار الوسيلة التعليمية واعداد الوسيلة 

 Flash Card)(مفهوم وسيلة بطاقة الومضية . التعليمية وفوائد استخدم الوسيلة التعليمية

قات يف وبطا. وتعريف بطاقة الومضية وخصائص البطاقة الومضية وانواع بطاقة الومضية

 .تعليم القراءة

 مفهوم مهارة القراءة  . أ

 تعريف مهارة القراءة .١

يف سياق تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية بداء من املرحلة 

اإلبتدائية إىل املرحلة الكلية العامعة، جييب إىل الطالب إلتقان أربع مهارات 

م، ومهارات القراءة، مهارات االستماع، ومهارات الكال: اللغوية العربية، كمايلى
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القراءة هي نشاط فكري يقوم به اإلنسان  .ومهارات الكتابة �للغة العربية

إلكتساب معريفة أو برقيق غاية و هي من غري شكشك أىم نوافذ املعريفة 

اإلنسانية اليت يطل منها اإلنسان علي الفكر اإلنساىن طوال وعرضا وعمقا 

١.وإتساعا
   

 القراءة هي العملية اليت تُعمل وُتستخدامها القراء للحصول على 

 الرسالة اليت سُتقدم املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات أو اللغة

 القدرة القراءة هي مهارة مّهمة جدا، خاصة يف عصر  .٢املكتوبة

 من خالل هذه القراءة، ميكن للمرء أن يّفهم املعلومات املتّنوعة. املعلومات

 تطور احلياة اليت تصوير� وتوزيعها يف الوسائل املتّنوعة، وخاصة وسائلعن 

  ٣.املطبوعة يف مجيع أشكاهلا

 مهاراة القراءة هي يعرض املواد الدراسية بكيفية أكثر لُيفضل

 هذه . القراءة، يعين أوًال، يقرأ املعّلم موضوعات القراءة، مث يُتَبع الطالب

 بات الشفهية أو النطق إىل الفم، والتدريب الفم املهارات اليت تركز على التدري

                                                             
1Ahmad Izzan, Metodologi ...hlm. 149 

٢
, للننشر والتوزيع العامليةالدار (تعليم اللغة العربية  الناطقني �ا يف ضوء املناهج احلديثة، تار الطاىر حسن، خم 

 ٢٨١. ص ,)٢٠١١
3 Imam Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : MISYKAT, 2014), 

hlm. 105 
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٤.للتكّلم الفصيح والو�م والعفوية
 مهارات القراءة هي ترى وتفهم حمتو�ت  

 حىت تشمل . ما هو مكتوب يف التعبري يف القلب وتقرأ ما هو مكتوب

 مهارات القراءة اثنني من املهارات، وهي تعرتف الرموز املكتوب فيها وتفهم 

  ٥.حمتو�ت

 أهداف تعليم القراءة   ) أ

  :األهداف العامية املهاراة القراءة كما يلى

 .تعرف الدارس على احلروف العربية تعريفاً دقيقاً والتمييز بينها .١

 .الربط بني احلروف والصوت ربطاً صحيحاً  .٢

 .التمكن من تكوين كلمات من جمموعة من احلروف .٣

تعرفاً صحيحاً التعرف على اجلعمل ااملقدمة يف الرب�مج العام  .٤

 .دقيقاً وفهم معنا�

 .ضبط ىذه الكلمات ضبطاً صحيحاً حني ينطقها .٥

 .فهم املعىن الكلمات فهماً صحيحاً  .٦

 .الربط بُت الكلمة وصورة اليت تدل عليها .٧

                                                             
4 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi, dan Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), hlm. 127-128 
5 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, ( Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm. 95 
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 .التميز بني الكاملات املتشا�ة يف بعض احلروف .٨

 .التفريق بُت العمل املختلفة يف الزمن أو يف اإلسناد .٩

 .لرئيسة يف النص املقروءفهم األفكار ا .١٠

 .فهم األفكار التفصيلية يف النص املقروء .١١

 .القراء اجلمهرية الصحيحة ملا يقدم له من نصوص .١٢

 .التعريف على ااملعىن من السياق .١٣

 .تقدير أَمهية عالمات الرتقيم يف فهم املعاىن .١٤

 ٦األنتقال من القراءة املفيدة يف حدود املقرر إىل القراءة احلرة .١٥

 ءة يف تعليم اللغة العربيةأمهية القرا .٢

. تعد القراءة أهم مادة من املواد الدراسية لصالتها بكل مادة أخرى

والتلميذ الذي يتفوق فيها يتفوق يف املواد األخرى ىف مجيع مراحل التعليم 

واليستطيع التلميذ أن يتقدم ىف اية مادة من املواد إال إذا استطاع السيطرة على 

. عظم وسيلة موصلة اىل الغاية املطلولة من تعليم اللغةوهى أ. مهارات القراءة

وكفى �ا شرفا أ�ا كانت أول ما نطق به , والقراءة أكرب نعمة هللا �ا على احللق

  ".إقرأ �سم ربك الذي خلق"ونزل على رسوله الكرمي ىف قوله , احلق
                                                             

منشورات  :إيسيسكو(، العربية للتعليم األساسي يف دول الساحل اإلفريقيمنهج تعليم اللغة يوسف اخلليفة أبو بكر، ٦

 ٢٦. ص) ٢٠٠٢: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة



٢٧ 

 

�ا , من أهم وسائل االتصال بني اإلنسان والعامل الذى يعيش فيه وهي

كما أ�ا مصدر سروره , ويكشف عن حقائق كانت جمهولة عليه, تزداد معلوماته

�ا يكسب , وتكوينه النفسى, وعامل من عوامل بناء شخصيتة, وسعادته

اكتساب هذه وال يقتصر أثر القراءة على . و�ا يهذف عواطفه وانفعاالته, املعرفة

وال يستطيع اإلنسان ىف , بل هى خريما يساعداإلنسان على التعبري, القدرات

بل , مجيع املراحل حياته أن يستغىن عنها ألن فائد�ا التنحضر �ملدرسة وحدها

أن يوسع معارفه ىف كل ,فبواسطتها ميكن لكل شخص , تتعداها اىل احلياة كلها

ية تغيري ىف السلوك فما ال شك فيه أن وإذا كما نقول إن الرتبية عمل. حني

وتوسيع اخلرية , القراءة وسيلة هذا التعبري عن طريق األطالع على جتارب األخرين

على أن اخلرية املباشرة البد هلا من . عرب املباشرة اليت جينيها الفرد من جراء ذلك

  ٧.التهميد �لقراءة

 التعليمية الوسيلة   . ب

 مفهوم الوسيلة التعليمية   .١

والوسيلة التعليمية هي مجيع املواد . وسيلة معنها ما يتقّرب به إىل الغري

واألدوات والربامج واآلالت واألجهزة وامعدات واملواقف التعليمية واللغة اللفظية 

                                                             
 ١٠٨. ص. ١٩٨٢، العربيةاساليب تدريس اللغة دمحم على النوحى،  ٧
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اليت استخدمها املعلم يف تعليمية واملتعلم يف تعلمه الكتساب اخلربات التعليمية يف 

هداف التعليمية املرغوب فيها ومن أجل مجيع جماال�ا، من أحل حتقيق األ

وأيضا الوسيلة التعليمية هي مادة أو أداة  ٨.الوصول إىل تعلم أكثر فاعلية وكفاية

أو جهاز استخدمها املعلم أو الطالب يف عملية تعليم أو تعلم اللغة �دف فهم 

  ٩.املادة أو املهارة اللغوية �سرع وقت وأقل جهد

يعرف , سيلة التعليمية، منها التعريفات التاليةوتوجد تعريفات كثرية للو 

, كل ما يستعمل أن يرسل التوصية:"أسيف هرماوان عن الوسيلة التعليمية ��ا 

وإيراد الطالب حىت يدفع أن يتورط , واإلهتمام, والشعور, ويهجهم على التفكري

الة ": ويعرف أمحد مهتدى أنصارى أّن الوسيلة التعليمية ��ا ١٠".ىف التعليم

تستعمل �ا مواصلة اإلقرتاح او األخبار من مصدر املتكلم إىل قابل 

  ١١".املخاطب

وميكن القول أن الوسيلة التعليمية هي قناة االتصال اليت متر من خالهلا 

 الرسالة من الوسيلة وتتكون. من املرسل إىل املستقبل) اخلربة التعليمية(الرسالة 

                                                             

     
املراجعة العلمية والفنية وحدة التطوير : الر�ض(، )حقيقية تدريبية(عبد العزيز بن زيد ابو تيلي، الوسائل التعليمية  ٨

 ٧. ، ص)ه �١٤٢٠دارة التديب الرتبوي،
   ٢٠١٧مارس  ٢٣ مأخوذ يف http://cms.education.gov.il ،بطاقات ألعاب لغوية كوسيلة تعليمية       ٩

10 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosda Karya, 
2011), hlm.223 

11 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-
Metodenya,(Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 22   



٢٩ 

 

 أو واألداة الرسالة، وحامل التعليمية، املادة أي التعليمية اخلربات أو اخلربة وهي

  . الرسالة حامل حامل أي الرسالة حامل يظهر الذي اجلهاز

 العرض ولوحات السبورات مثل التعليمية األدوات أمثلة نعرف هنا ومن

 الضوئية العرض وأجهزة الصويت املسجل:  أمثلتها فمن التعليمية األجهزة أما

 .الكمبيوتر أجهزة ، الفيديو وجهاز التليفزيوين االستقبال وجهاز الراديو وجهاز

 تعني اليت الوسائل أنواع كل التعليمية �لوسيلة فيقصد السابق الشرح من انطالقا

 هي و. الطرق أقرب و �سهل للتلميذ واحلقائق املعلومات توصيل على املعلم

 املستخدمة التنظيمات و األجهزة و األدوات و الطرق مجيع تضم الشامل مبعناها

للوسائل  التسمياتمل تعد  .حمددة تعليمية اهداف حتقيق بغرض تعليمي نظام يف

حمققة للغرض  " وسائل مسعية وبصرية"أو " وسائل معينة"التعليمية علي أ�ا جمرد 

من استخدامها أل�ا اقتصرت علي جمرد احلصول علي بعض املواد التعليمية دون 

  ١٢.ستفادة منهابطريقة اال االهتمام

نفسه وحديثه حداثة  اإلنسانواإلعالمية قدمية قدم  التعليمية الوسائل

فقد ملعت قيمة الدراما يف الثقافة اإلغريقية وتقدم لنا حوائط ومعابد  الساعة

وآ�ر قدماء املصربني أمثلة الستخدام الرسوم والصور والتماثيل يف التعبري 

                                                             
 ٢٤. ، ص)١٩٨٧دار القلم، : الكويت (، وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبى،   ١٢
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واستخدم الرومان الرحالت التعليمية ومناضد الرمل واألشياء احلقيقية يف التدريس 

أن ابن سينا اهتم �لقوة اليت تدرك وقدروا الفنون التعبريية كالرسوم والنحت كما 

من اخلارج عن طريق احلواس و�دى ابن خلدون �ستعمال األمثلة احلسية واهتم 

وقد ضرب هللا للناس األمثال اإلمام الغزايل مبوضوع اللعب �لنسبة للصغار 

ليوضح هلم سبل اخلري وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة �مثلة حمسوسة من 

ن الكرمي حافل �ألمثلة اليت تقرب املعاين البعيدة إىل أذهان إن القرآ  حيا�م

  .املتلقي بصور حمسوسة يشاهدها أو يلمسها املتلقي

 التعليمية الوسائل من متعددة أنواع من اليوم مدارسنا تشمله ما إن

 التسجيالت و التلفزيون و الراديو و الثابتة  و املتحرمة األفالم و كااملختربات

 السرائح و الصور و ا�سمة و املرسومة و النموذج و األسطوا�ت و الصوتية

 عند اخلربات  منو �لتايل تسهم و الرتبوية العملية من يتجزأ ال هاما جزءا تشكل

  . أقصر وبوقت أقل جبهد املعرفة إىل الوصول عملية تسهل و املتعلم

  أنواع الوسيلة التعليمية .٢

 التعليم تعتمد مبجموعها املخروط هذا من التقسيمات أن املالحظ ومن

 منها كل والقراءة او السماع  او املشاهدة أو �لعمل كلها احلواس طريق عن

 إىل حيتاج  أنواعها اختالف و الوسائل هذه تعدد أن إال. جمتمع أو منفرد بشكل
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 الرغبة كثري التعليمي املوقف مع يتناسب حبيث أجودها اختار الذي النابه املعلم

 يتعلمه ما معىن إدراك على القدرة  و للمتابعة التشويق عنده خيلق و املتعلم  لدي

 السامية األهداف وحتقق جمتمعه مستوى من ترفع خرية أعمال بشكل لينعكس

  : أقسام ثالثة إىل الوسائل تنقسم و .التعلم من

  البصرية الوسيلة  .أ 

 انتشاراً  التعليمية الوسائل أكثر من البصرية التعليمية الوسيلة تعد

 عليها احلصول املعلم على السهل ومن واحمللية، املدرسية البيئة يف وتوافراً 

 يف املتعلم لدى البصر حاسة على البصرية الوسائل وتعتمد وإنتاجها،

 طريق وعن سلوكه، تعديل إىل تؤدي اليت التعليمية اخلربات من كثرياً  إكسابه

 االتصال مواقف يف املستقبل إىل املرسل من الرسائل تنتقل الوسائل هذه

 و البصر حاسة تستغل الىت الطرق و األدوات من جمموعة تضم و التعليمي،

 املتحركة الصور و الفتوغرافيا، الصور ا�موعة هذه تشتمل و عليها، تعتمد

 الرسوم و املختلفة، �نواعها  الشرائح و األفالم، صور و الصامتة،

 الطباشريية والسبورة املطبوعة التعليمية املواد املتحركة،و الرسوم و التوضيحية

  .واخلرائط النماذج، و حائط جملة -مغناطيسية – وبرية: اللوحات و

 واللوحات السبورات  )١
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 الرسوم  )٢

 الثابتة الصور  )٣

  �حلاسوب األفالم  )٤

 السمعية الوسيلة  .ب 

 يف, املتعلم لدي السمع حاسة علي السمعية التعليمية الوسيلة تعتمد

 الوسيلة وهذه.  سلوكه تعديل إيل تؤدي اليت اخلربات من كثرياً  إكسابه

 اإلتصال مواقف يف املستقبل إيل املرسل من الرسائل طريقها عن تنتقل

 السمعية التعليمية الوسائل بعض علي الضوء إلقاء يتم يلي وفيما. التعليمي

  :وهي

 )التليفون( أهلاتف )١

 الراديو خالل من املسموعة اإلذاعة )٢

 اللغة خمتربات )٣

 الصوتية التسجيالت )٤

  البصرية السمعية  .ج 

الىت تعتمد أساسا على حاسيت البصر و السمع،  املواد جمموعة وتضم

، و هي تتضمن التلفزيون و األفالم و الناطقةومتثيل الصور املتحركة 
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إذا  ١٣.التسجيالت الصوتية املصاحبة الشرائح و االسطوا�ت أو الصور

الوسائل السمعية البصرية هي وسائل اليت تعتمد على السمع والبصر معا 

  :الوسائل ومن األمثلة على تلك

 .املكتوبة أو الصور اجلداول .١

حيث توضع : الروتينية على بطاقات قابلة للقلب األعمالوضع  .٢

بشكل روتيين على بطاقات قابلة  األعمال اليت يقوم �ا الطفل

 .أو كلمات أو رموز للقلب �ستخدام صور

هو عبارة عن كتاب حيتوي على جمموعة من : كتاب التواصل .٣

 للطفل اتصال وسيلة توفر صور، أو كلمات الرموز على شكل

 �ليد التأشري استخدام على القدرة ولديه الكالم على القادر غري

 البوم منها أشكال عدة على يكون ما وعادة الصفحات، وتقليب

 .�ليد حتمل ميدالية أو الكلمات، أو الصور،

 من جمموعة على احملفظة هذه حتتوي حيث: املواضيع حمفظة .٤

 أو كلمة خالل من معيناً  موضوعاً  متثل بطاقة وكل البطاقات،

 .البطاقة تلك على موجودة صورة
                                                             

، )١٩٩٧دار النهضة العربية، : القاهرة(، الوسائل التعليمية و املنهج خريى دمحم كاظم و جابر عبد احلميد جابر، أمحد  ١٣

 ٣٧. ص
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 األعمال لوح املطعم، لوح األوقات، لوح مثل: احملدد االتصال لوح .٥

 .الروتينية

 بلوح متصالً  يكون والذي): اإلزالة( للمحو القابل الكتابة لوح .٦

 مع للتواصل أكثر حرية للطفل الفرصة يتيح مما اخلاص التواصل

 شكل على االتصال ألواح تكون ما وعادة عدة وسائل .اآلخرين

 قبل من ومتييزها معرفتها ميكن واليت مصورة أو مكتوبة مفردات

  .االلكرتونية املفاتيح أو النظر أو التأشري خالل من الطفل

  دور الوسيلة التعليمية يف عملية التعلم و التعليم .٣

 و الدافع خلق تعين كما. املتعلم إىل املعرفة توصل التعليم عملية أعين

 وهذا املعرفة، إىل للوصول العمل و التنقيب و للبحث املتعلم لدي الرغبة إجياز

 الوسائل تلعبه الذي الدور نلخص أن وميكن. أسلوب و طريقة وجود حيتم

  : مبايلي والتعلم التعليم عملية حتسني يف التعليمية

  التعليم إثراء   )أ 

  التعليم اقتصادية  )ب 

 واشباع التلميذ اهتمام استثارة على التعليمية الوسائل تساعد   )ج 

 . للتعلم حاجته



٣٥ 

 

 .للتعلم استعداداً  أكثر جيعله مما التلميذ خربة ز�دة على تساعد   )د 

 ٠املتعلم حواس مجيع اشرتاك على التعليمية الوسائل تساعد   )ه 

 .اخلربة اكتساب يف االجيابية التلميذ مشاركة ز�دة يف تساعد   )و 

 االستجا�ت تثبيت إىل تؤدي اليت التعزيز أساليب تنويع يف تساعد   )ز 

 .الصحيحة

 بني الفردية الفروق ملواجهة التعليم أساليب تنويع على تساعد   )ح 

 .املتعلمني

 ٠التلميذ يكو�ا اليت األفكار واستمرار ترتيب إىل تؤدي  )ط 

  .اجلديدة هات االجتا وتكوين السلوك تعـديل إلـى تـؤدي  )ي 

  شروط اختيار الوسيلة التعليمية  .٤

دورها يف عملية التعليم و التعلم بشكل فعال البد  الوسيلةلكي تؤدي 

وسيلة  اختيار عند. من مراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو إعدادها

الرتبوي لتقييم قدرات  االتصال للدارسني �لتوحد من الضروري اجتماع الفريق

جيب أخذها بعني االعتبار  الطلبة التواصلية إذان هناك جمموعة من العوامل اليت

عند حتديد وسيلة االتصال، ومن هذه العوامل ما يتعلق �لطلبة ومنها ما يتعلق 

   :�لطلبة تتعلق �لوسيلة نفسها، من العوامل اليت



٣٦ 

 

 .العضالت مجيع حركة على تؤثر واليت الطلبة جسم وضعية  )أ 

 . الكالم إلنتاج الالزمة للفم احلركية املهارات  )ب 

 تقتضيه ما حسب اليد واستخدام للتأشري الذراع �ستخدام التحكم  )ج 

 .الوسيلة

 .الوسيلة إىل للنظر العني بعضالت التحكم على والقدرة البصر حدة  )د 

 .واالختيار للتمييز البصري االستيعاب مهارات   )ه 

 .الطلبة ميتلكها اليت اللغوية املهارات مدى   )و 

 .عام بشكل االستيعاب على القدرة  )ز 

  اعداد الوسيلة التعليمية  .٥

  :  األتية �مور التعليمية الوسائل اختار حينما املدرس يهتم

 الوسيلة من اهلدف حتديد  )أ 

 الدرس ملادة مناسبتها و التعليمية املادة دقة  )ب 

 تكليفها رخص مع لصنعها الالزمة املواد توفر  )ج 

 و االكتظاظ عن بعيدة تكون حبيث  واحد لغرض الوسيلة تعد  )د 

 احلشو

 الصف طالب عدد مع مساحتها أو  حجمها يتناسب أن  )ه 



٣٧ 

 

 عنصر تفقد حىت ترتك ال أن و املناسب الوقت يف تعرض أن  )و 

 اال�رة

 و السياسية اخلرائط و املعلومات كلوحات الزمن، مع تبقى أن   )ز 

 ذلك غري و البيانية الرسومات

 منها االستفادة يسهل حبيث الطالب، مدراك و تتناسب أن   )ح 

 .صالحيتها من للتأكيد استعماهلا قبل الوسيلة جتربة   )ط 

  فوائد استخدم الوسيلة التعليمية .٦

لكل من املعلم واملتعلم والعملية التعليمية،  عديدةللوسيلة التعليمية فوائد 

     : وفيما يلي بعض هذه الفوائد 

  .تنمي حب االستطالع عند املتعلم وترغبه يف التعلم    )أ 

  .جتذب انتباه املتعلم وتثري اهتمامه ملوضوعات  التعلم   )ب 

                           .                 جتعل الطالب نشط ومشارك مشاركة اجيابية يف املواقف التعليمية   )ج 

 .تساعد علي ز�دة خربات الطالب وتنوعها   )د 

  .تتيح للطالب خربات من الصعب احلصول عليها يدو�ا  )ه 

    .تنمي القدرات العقلية عند املتعلم   )و 

 .تساعد علي مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني   )ز 



٣٨ 

 

 .تقوي شعور املتعلم �مهية اخلربات املراد تعلمها   )ح 

 .وجهد كال من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية  توفر وقت  )ط 

 .تقوي العالقة بني املعلم واملتعلم وتزيد من التفاعل بينها  )ي 

 .تساعد علي حتقيق التعلم الفعال وتعديل سلوك املتعلم  )ك 

 .تساعد املعلم واملتعلم علي مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي  )ل 

  .تساعد علي جناح املعلم يف مهنته  )م 

  .علي حتسني نوعية التعليم وز�دة فاعليته تعمل  )ن 

  :تسهل عملية التعليم والتعلم وجتعلها مشوقة ومرغوب  )س 

تقدم للتلميذ أساسا ماد� لإلدراك احلاسي، و من ّمث فهي تقلل من  .١

 .استخدام الطالب األلفاظ ال يفهمون هلا معىن

 تثري اهتمام الطالب كثريا  .٢

 جتعل ما يتعلمونه �قي األثر .٣

 خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايتتقدم   .٤

تنمي يف الطالب استمرار يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام   .٥

 .الصور املتحركة و التمثيليات و الرحالت

 .تسهم يف منو املعاين، و من مث يف منو الثروة اللفظية للتلميذ  .٦



٣٩ 

 

تقدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى و  .٧

 ١٤.سهم يف جعل ما يتعلم الطالب أكثر  كفاية وعمقا و تنوعات

لذلك، حيت . اإلهتمام ال ينبت غريز��، وإمنا حيتاج إىل اهلمة البارز

ألن الوسيلة التعليمية هلا منافع . الباحث على أن يبحث الوسيلة التعليمية

ليم، �الهتمام، وجعل ماهرين �للغة العربية، وهي يدافعهم على نشاط التع

 .تساعدهم على ز�دة خربات التعلم

 Flash Card)(مفهوم وسيلة بطاقة الومضية    . ت

 تعريف بطاقة الومضية .١

وقد تكتب فيها  . بطاقة قطعة من الورق، قد تكون عليها صورة او منظرا

يرى صالح  ١٥.كلمة  أو مجلة  أو فكرة  أو قصة  أو أسئلة  أو ما أشبه ذلك

عبد ا�يد العرىب إن الدراد �لبطاقة هي قطعة من الوراق املقوى يكتب على كل 

بطاقة : وهناك نوعان رئيسيان . منها عبارة أو كلمة أو مجلة ىف بعض األحيان

 ١٦.املعلم  وبطاقة الدراسة

                                                             
مكتبة احملتسب، : عمان(إعدادها وطرق استخدامها، : ، الوسائل التعليمية التعليميةبشري عبد الرحيم الكلوب  ١٤

 ٣٠. ص ،)١٩٨٦

 ٤. ص) دار القلم، دون السنة: كويت( العربية تدريس اللغة, ادرجمصالح الدين على دمحم  ١٥
. ص) مكتبة لبنان، دون السنة: لبنان( تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا�يد العرىب،  ١٦

١٠٨ 



٤٠ 

 

بطاقة الومضية هي بطاقات املصنوعة من الكارتون أو الورق املقوى، 

أن ينسب ذلك القيس، مث يلصق كارتون �لصور املرجع، عادة  واملعلم يستطيع

�خذ من اجلرائد أو ا�الت أو الصور اإلعالن بقرار الوجه األول �لصرة والوجه 

 ١٧.أو مجلة الكليمة  الثاين لتلك مفردة الصور

بطاقات الومضية هي احدى من وسائل اللغة الىت تستعمل  لتنمية رغبة 

 غة اخرى، يرى يوسف الصبارى أن بطاقة الومضية هيالتالميذ ىف تدريس ل

قسم األوىل يشتمل على سؤال من : تضمن كل بطاقة من هذا النشاط قسمني

منها اجلواب ) ثالثة(معارف التلميد والقسم االخر يشتمل على عدة اجوبة 

بصمت وبكتابة  .الصحيح، واملطلوب من كل تلميذ أن يعني اجلواب الصحيح

قم البطاقة، وميكن تطور هذا النشاط بكتابة احلكاية قصرية خبط على دفرته مع ر 

واضح مل وضع سؤال بعد �ايتها، مث وضع عدة أجوبة على القسم من البطاقة 

 ١٨ .منها اجلواب الصحيح

                                                             
17 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2009), 

hlm: 57 
18 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pembelajaran(Jogjakarta: Diva Press, 2011), 

hlm. 47 



٤١ 

 

تلخص الباحثة عن تعريف بطاقة الومضية فهي قطعة من الورق وتكتب 

هذا من . التلميذ على القراءةعليها كلمة،  وقد كانت البطاقة من عوامل تشجيع 

 .الناحية، ومن الناحية  أخرى فهي وسيلة مساعدة ىف التعبري الشفهي و اخلط

 خصائص بطاقة الومضية .٢

  : البطاقات التعليمية حيتوي على اخلصائص التالية

 .البطاقات التعليمية تشكل صورة فعالة بطاقات  .أ 

 لدى اجلانبني األمامي واخللفي  .ب 

 حيتوي على رموز الصورة و التوقيعاجلانب األمامي   .ج 

اجلانب اخللفي حيتوي على تعريفات أو تعليق الصورة، جواب و   .د 

 .تفسري

 .بسيطة وسهلة لصنعها  .ه 

 نواع بطاقة الومضيةأ .٣

 :انواع من اللعبة اللغة الذى يستعمل ىف تعليم هي ستة انواع
١٩  

 إخترب معلومات  ) أ

 األوراق الدمزقة  ) ب

                                                             
19 Abdul wahab rosyidi, Media Pembelajaran..., hlm. 95 



٤٢ 

 

 الددخد  ) ت

 ختريج الكلمة الغريبة  ) ث

 الكرسى الصحيح واخلطأ  ) ج

  ٢٠ :بطاقة الومضية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي قال دمحم إمساعيل أن

 بطاقة الصور  ) أ

ينبغي أن تكون بطاقة الصور من الصغر حبيث ميكن تداوهلا 

�ليد يف سهولة، وينبغي يف الوقت نفسو أن تكون من الكرب حبيث 

  .يراها مجيع تالميذ الفصل يف وضوح

 بطاقة الكلمة  ) ب

هي البطاقات اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها 

ّلم التالميذ يف وقت عاملعلم على التالميذ عرضا سريعا يف بداية الدرس لي

قصر مبحتو�ت الدرس، مث يعيد عرضها لتعزيز ما مت تدريسه أو 

  .ملراجعته

 بطاقة املفردات  ) ت

                                                             
الرتبية الر�ض، مكتبة (، ، دليل املعمم إىل استخدام الصور والبطاقة يف تعميم العربيةوأخوانه صييندمحم إمساعيل  ٢٠

 ٢ .ص)  ١٩٩١: اخلميجالعريب لدو 



٤٣ 

 

حيتوى كل جانب من البطاقات على رسم توضيحي يف حني 

يسأل املعلم . حيمل اجلانب اآلخر كلمة تصف الفعل أو الشيء املرسوم

أحد طالب الصف قراءةالوصف املكتوب و على الدارسني البحث عن 

وبعد االنتهاء من عرض كل البطاقات، يطلب . الرسم املطابق للوصف

تلك األشياء املرسومة جيمل من عندهم، املعلم من الدارسني أن يصفوا 

  .  ويقوم املعلم �لتصحيح مبفرده أو مبساعدة الطالب

 بطاقة األسئلة و األجوبة   ) ث

يعد املعلم البطاقات بعد دارس الفصل و يكتب األسئلة على 

: جانب البطاقة األول و األجوبة على جانب اآلخر من البطاقة، مثل

حد الدارسني قراءة السؤال بصوت مث يطلب من أ" كم الساعة اآلن؟"

مسموع على الطالب، وعلى بقية الدارسني البحث عن اإلجابة لذلك 

والطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة تتاح له الفرصة لطرح . السؤال

ويقع على العلم عبأ حتديد املدة . السؤال الثاين على زمالئه من بطاقته

طاقات يساعد الطالب على وهذا النوع من الب. الزميلية لكل إجابه

القراءة البصرية والفهم، خباصة إذا وضعت الكلمات املستخدمة يف 

ويساعد هذا النوع من البطاقات يف ز�دة . سياق لغوي ذو معىن



٤٤ 

 

حصيلة الطالب من املفردات و ز�داة قدرته على تطبيق ما تعلمه من 

  .قواعد اللغة العربية

  بطاقة الصور املتسلسلة  ) ج

لسلة عبارة عن سلسلة من الصور املتتابعة تتناول الصور املتس

ميكن االستفادة . موضوعا واحدا، و تعرضه يف جمموعة مركزة من الصور

من الكتب التعبري اليت يف األسولق، و استخدامها يف األنشطة الشفهية 

  .و يف التعبري التحريري

 بطاقة الوقعية  ) ح

قات اجلوزات و بطا: مسيت بطاقات الوقعية �لبطاقة احلقيقة مثل

البطاقات االشرتاك يف األندية و األلعاب املختلفة، ومناذج االستبيا�ت 

واستطالع الرأي و استمارات االلتحاق �لدراسات و الوظائف، و 

طلبات احلصول على رحص القيادة، و شيكات املصارف، و ما إىل 

  .ذلك مما يصادفنا يف جماالت احلياة املختلفة

  تعليم القراءةيف  البطاقة وسيلة  . ث

إذ , هي بطاقات صغرية احلجم أى أقل حجمًا من البطاقات الومضية 

والكتابة عليها تكون �حلرف الطبيعي وهي تُعد ) بوصة٣×٥(تبلغ مساحتها 



٤٥ 

 

ويستطيع املعلم خلق عدد من جماالت االستخدام , خصيصًا للقراءة والفهم 

  ٢١.القرائية واالستفادة من تلك البطاقات لكي يطور قدرات الطالب

  

  

                                                             
٢١
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