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التجريد
إحياء العلوم .0205 .فعالية استخدام وسيلة التعليم
الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان

“”Finger Puppet

املشرف األول

 :الدكتوراندوس صاحلا املاجستري

املشرف الثاين

 :الدكتور علي وىف املاجستري

الكلمة الرئيسية

 :وسيلة التعليم ،دمية األصابع ،مهارة الكالم

لرتقية مهارة الكالم لطالب

كانت والوسائل التعليمية إحدى املكوانت املهمة لتحقيق أهداف التعليم ،حيتاج املعلمون
النموذج والوسائل التعليمية إللقاء املادة بكفاءة وفعلية .يهدف استخدام الوسائل التعليمية أساسا
إىل حتسني وتسهيل حتقيق نتائج تعلم التالميذ .يف عصر العوملة احلايل ،أصبحت عملية التعليم
والتعلم أكثر تقدما ألهنا مدعومة قبل جمموعة متنوعة من وسائط التعلم يدواي وعلى أساس تكنولوجيا
املعلومات .فاستخدم الباحث وسيلة التعليم “ ”Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الصف
السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
وأهداف هذا البحث )5( :ملعرفة مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية
املتوسطة  51الموجنان )0( .ملعرفة تطبيق وسيلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم
لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان )9( .ملعرفة فعالية وسيلة التعليم
” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
استخدم الباحث طريقة البحث الكمية .وأما طريقة مجع البياانت فهي :طريقة املالحظة وطريقة
املقابلة وطريقة االختبار .وعينت البحث  08تلميذا .ونتائج هذا البحث كان تطبيق وسيلة التعليم
” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان
فعاال .والنتيجة أن │ 8،57>5،72559t0>ttabelالفرضية الصفرية ) (H0مردودة والفرضية البدلية
)(Haمقبولة.
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Abstrak
Ikhyaul Ulum. 2021. Efektifitas Media Pembelajaran Boneka Jari untuk
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 7 MTS Muhammadiyah 15
Lamongan.
Pembimbing 1

: Drs. H. Sholehan, M.Ag.

Pembimbing 2

: DR. H. Aliwafa, M.Ag.

Kata Kunci

: Media Pembelajaran, Finger Puppets, Kemampuan Bicara

Model dan media pembelajaran merupakan dua komponen penting untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Guru-guru membutuhkan model dan media
pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif. Tujuan
utama penggunaan model dan media pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan
memudahkan mencapai hasil belajar siswa. Di era globalisasi saat ini, kegiatan
belajar mengajar menjadi lebih maju karenanya didukung oleh berbagai macam
model pembelajaran. Karena itu peneliti menggunakan media pembelajaran boneka
jari untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 7 MTs Muhammadiyah
15 Lamongan.
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa
kelas 7 MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. (2) untuk mengetahui penerapan media
pembelajaran boneka jari untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 7
MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. (3) untuk mengetahui efektivitas penerapan
media pembelajaran boneka jari untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa
kelas 7 MTs Muhammadiyah 15 Lamongan.
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel
penelitian ini berjumlah 28 siswa. Adapun kesimpulan penelitian dari pnggunaan
media pembelajaran boneka jari untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa
kelas 7 MTs Muhammadiyah 15 Lamongan ini efektif. Hasil t0 > ttabel│7,18 >
1,70113. Maka H0 ditolah dan Ha diterima.
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الباب األول
املقدمة
أ-

خلفية البحث
اللغة العربية هي لغة من مصدر تعاليم اإلسالم كما أنزل هللا القرأن
ابللغة العربية ،كما قال هللا يف سورة الزخرف اآلية " : 9إ اان َج َع ْلنهُ قُ ْرأ اان َعَربِيًّا لَ َعلا ُك ْم
تَ ْع ِق ْلو َن" وأيضا أن كثريا من الكتب اليت تتعلق ابلرتبية أهنا ابللغة العربية.
يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .وال شك أن مهارة الكالم هي املكوانت الرئيسية يف
تعليم اللغة العربية ،وكانت مهارة الكالم هي أهم املهارات يف نطق اللغة .ألن الكالم
هو جزء من املهارات اليت يتعلمها التالميذ حيث مهارة الكالم تعترب جزءا أساسيا يف
تعلم اللغة العربية .قال إليزابيث ب .هريلوك إن الكالم هو شكل اللغة تَستخدم
الكلمات لنقل وتعبري عن األفكار واملشاعر .3وكانت مهارة الكالم هي الشكل
األكثر فعالية من وسائل االتصال  ،واألكثر انتشارا من استخدامه.
و يف كتاهبا  Perkembangan anakتقدم أن مهارة الكالم هي وسيلة
االتصال لتبادل أفكار األطفال ومشاعرهم .4وقال  ،Tariganالكالم هو أداة لتوصيل
5
األفكار اليت مت جتميعها وتطويرها وفقا الحتياجات املستمع.
واستنادا إىل نتائج هلاريدي وزمزاين يف سوارتونو ،ذكر أن القدرة على
الكالم هي عملية تواصل حيث توجد رسالة يف مكان6.ووفق ا للمديرية العامة للرتبية

3ترجم من
lizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga), hal. 176.
Ibid, hal. 176..4
5ترجم من
Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa,
2008), hal. 16.
6ترجم من
Suhartono, Pengembangan Keterampilan Bicara Anak Usia Dini, (Jakarta: Direktoral Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2005), hal.20.
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الوطنية ،فإن القدرة على الكالم هي قدرة الطفل على التواصل شفوايا مع اآلخرين.
هذه القدرة تعطي حملة عامة عن قدرة الطفل على أن تكون قادرة على أتليف جمموعة
متنوعة من املفردات اليت كان يتقن يف سلسلة من احملاداثت يف حمادثة منظمة.7
لذلك ميكن استنتاج أن القدرة على الكالم هي قدرة الطفل على نقل
شيء ما من خالل أتليف مفردات الكلمة اليت أتقنها يف مجلة من احلديث مع اآلخرين،
حبيث يتم دعوة الشخص الذي يدعو الطفل للتكلم لفهم القصد الذي ينقله.
تعلم الكالم خيتلف عن تعلم الكتابة .جتب املدرسة أن تدرس وتطالب
ابلكثري من املمارسة والثقة .إدراكا منا أبن التحدث مهم جدا ملتعلمي اللغة العربية،
من املهم ملعلمي اللغة العربية تشجيع الطالب على التكلم .قد جيد بعض املعلمني
صعوبة يف حتديد التقنيات ووسائل اإلعالم اليت جيب استخدامها للتدريس بشكل
مناسب .ومع ذلك ،ينبغي أن تكون قادرة على إجياد طرق جلعل التكلم أسهل وتصبح
متعة النشاط للطالب .ويف هذه احلالة ،تقع على عاتق املعلمني مسؤولية توجيه
الطالب خالل عملية التعلم وحتفيزهم على حتسني لغتهم العربية خاصة يف مهارات
الكالم.
عالوة على ذلك حدث نفس املشكلة يف املدرسة حممدية املتوسطة 51
الموجنان .قالت مدرسة اللغة العربية ،أرفيياين عند املقابلة أن طلبة الصف السابع مل
يتعمقوا يف فهم قواعد اللغة العربية السيما متخرجو املدرسة اإلبتدائية احلكومية ألهنم
اليعرفون اللغة العربية وقواعدها من قبل ،اختالفا مبتخرجي املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
أهنم قد تعلموا العربية يف مدرستهم السابقة فهم أسرع يف قبول الدروس اجلديدة  ،و
ال ينكر وجود األخطاء يف كتابة بعض القواعد.

8

7ترجم من
Direktoral Jenderal Pendidikan Nasional, Depdiknas, Pedoman Pembelajaran Bidang
Pengembangan Berbahasa di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Depdiknas Dirijen Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoral Pembinaan TK dan SD, 2007), hal.15.
8ترجم من
Hasil Wawancara dengan Ibu Arfiyani, Pendidik Bahasa Arab Kelas VII di MTs Muhammadiyah
15 Lamongan pada hari Selasa,17 Maret 2020
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مث أمرتين ارفيياين لدخول الفصل ومالحظة احلوار للباب األول ،وإذا
حلظت وجدت كثرة األخطاء يف قواعد اللغة العربية إما األخطاء النحوية أو الصرفية.
على سبيل املثال جواب "أنوكراه ديركا دانوارات" سؤال صديقه "من أين أنت؟" أنت
من فوجوك فالصحيح أان من فوجوك ألنه متكلم وحده .وكذلك "سينتا نيا نور" قد
9
نطقت امسه أيب حسني فالصحيح اسم أيب حسني ألنه من اإلضافة.
وفقا هلامر ،هناك العديد من األنشطة اليت عادة ما تنطوي على
الطالب ،مثل األلعاب ابستخدام وسائل اإلعالم يف التدريس ،واملناقشات ،وصور
احملاكاة والدمى ،والقصص الدرامية ،واحلكاايت مضحك ،وغريها .عندما يتعلم
الطالب أثناء اللعب  ،ميكنهم أن يكونوا أكثر اهتماما بتعلم اللغة العربية خاصة
10
للتكلم
وسائل اإلعالم هو احلل اجليد حلل املشكلة .استخدام وسائل اإلعالم
يف تعليم اللغة له العديد من املزااي .منها أن وسائل اإلعالم ميكن استخدامها لتعزيز
11
قدرة الطالب يف أي قدرة املتوقعة.
جيب أن يكون معلموا اللغة العربية مبدعني يف استخدام طرق التدريس
و وسائل حىت ال يكون درس اللغة العربية ممال أو بعبارة أخرى سيكون أكثر إاثرة
وممتعا للمتعلمني الصغار لتعلم اللغة العربية .خيتلف املتعلمون الصغار عن
لالهتمام ا
املتعلمني البالغني .ال ميكن أن يكون لديهم تركيز بدوام كامل ،لديهم الكثري من الطاقة
البدنية وميكن أن يشعروا ابمللل بسهولة ،لذلك جيب على املعلمني اختيار طريقة

9ترجم من
Pra – Lapangan, pada hari Selasa,17 Maret 2020di MTs Muhammadiyah 15 Lamongan
10ترجم من
Zulaihatin Muyassarah, The Implementation of pappet as media for teaching speaking inthe grade
at MTS Darul Ulum Waru Sda : 2017
11ترجم من
Zulaihatin Muyassarah, The Implementation of pappet as media for teaching speaking inthe grade
at MTS Darul Ulum Waru Sda : 2017
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التدريس املناسبة لتحقيق أهداف التدريس بسهولة ،واستخدام وسيلة التدريس املناسبة
12
اهتماما ابلتعلمز
محاسا و ا
جلعل الطالب أكثر ا
وسائل إعالم التعلم هو أداة االتصال املستخدمة لنقل الرسائل مع
تعليمات مكثفة 13.بعض الطالب خيافون من وجود أخطاء عندما يتكلمون أمام
الصف ،وبينما يهيمن آخرون على الصف يف أنشطة التكلم يف تعلم الكالم ،والطالب
النشطني لديهم الفرصة لتذكر حمتوى كل دورة الصف أكثر من الطالب السليب لديهم.
يف العمل من خالل هذا ،ركزت الدراسة على تدريس خطاب للمدرسة
املتوسطة وخاصة من الدرجة األوىل أي فصل األول .إحدى الطريقة جلعل التعلم
لالهتمام هو استخدام وسائل اإلعالم ،هو دمية .ابستخدام الدمية كوسيلة لتعليم
التكلم ،وسوف تسهم يف اشرتاك اهتمامهم يف تعلم الكالم.
استنادا إىل مقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف املدرسة ،ميكن مالحظة
أن الطالب ذوي الكفاءة األقل يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تكلمهم من الصف
األول .وأوضح أن معظم الطالب يف الصف األول ،وخاصة الطالب الذكور حصلوا
على نتيجة أقل من  82يف اللغة العربية .ابإلضافة إىل ذلك ،يذكر املعلمون أيضا أن
الطالب عادة ما مييلون إىل حفظ كلمة احلوار بدال من جعل كلماهتم اخلاصة للتعبري
عن أفكارهم من خالل التحدث ابللغة العربية يف األنشطة الناطقة.
لتطوير مهارات الطالب منخفضة الكالم ،ميكن للمعلمني استخدام
وسائل اإلعالم دمية األصبع كحل .دمية األصبع هي دمية صغرية على شكل يتم
إدراجها يف األصابع واليت لعبت من قبل األصابع .ميكن ألصبع دمية توضيح تسليم
املواد والقصة .القصة أبصبع الدمية مناسبة للطالب ألن دمية األصبع تعترب مناسبة
للطالب ألهنا فريدة ومضحكة ،لذلك يهتم الطفل مبتابعة نشاط القص.
13ترجم من
RosiAnjarwati has quoted Heinich in KasihaniKasbolah, Bahan Ajar Foreign Language Teaching
Media (Malang: University Negeri Malang, 2003) 3.
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ابستخدام وسيلة التعلي  ،Finger puppetسيتم إاثرة الطالب ليكون
نشطاا يف مهارة الكالم ،ألن الدافع لكشف عن أفكاره ومشاعره وأفكاره .سوف
يقفزون األسئلة اليت مت حفظها أثناء االستماع إىل القصة .ميكن لإلعالم دمية األصبع
جعل املعلمني والطالب أقرب حىت يكون هناك حمادثة بني املعلم والطالب .وعلى هذا
النحو ،ميكن للمعلمني تطوير مهارة الكالم عن الطالب.
طريقة استخدام وسيلة التعليم  Finger puppetسهل جدا .أوال وقبل
كل شيء حنن حباجة إىل إنشاء صيغة التعلم .بعد ذلك ،خنلق سيناريو قصة وحنفظه.
لعب دمية األصبع حوايل  52إىل  51دقيقة .حاول أن تقول لك أن هناك الغناء
حىت ال يشعر الطفل ابمللل والنعاس .بعد القصة ،لديك أسئلة وأجوبة مع األطفال.
بعد الطعم ،والسماح للوقت للطفل للعب دميته مع أصدقائه ابلتناوب .إن استخدام
وسائل اإلعالم اخلاصة ب  Finger puppetجتعل من السهل على املعلمني حتسني مهارة
الكالم لدى أطفاهلم ،ولكن اجلوانب التنموية األخرى آخذة يف االزدايد ،مثل اجلوانب
العاطفية االجتماعية.
ميزة استخدام األصبع دمية وسائل اإلعالم هو أن األنشطة اليت يقوم
هبا املعلم ستكون أكثر فعالية وكفاءة وجعل الطفل أكثر نشاطا يف أنشطة التدريس
والتعلم .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن استخدام وسائل اإلعالم دمية اإلصبع هو أن ينمو
االهتمام تعلم األطفال .
يركز الباحث على مدرس ة املتوس طة ألن الباحث جيادل أبن الطالب
يتعلمون ابلفعل كيفية التهجئة بش كل جيد يف القدرة على الكالم والكتابة .اختار
الباحث مدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان ،ألن لديها برانمج مدرسي يستخدم
اللغة العربية.
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وبذلك ،يعتقد الباحث أن يبحث البحث العلمي حتت املوض وع
"فعالية اس تخدام وس يلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب
الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان"
ب-

قضااي البحث
كيف مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة 51
-5
الموجنان؟
كيف اس تخدام وس يلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم
-0
لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان؟
كيف فعالية اس تخدام وس يلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة
-9
الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان؟

ج-

أهداف البحث
ملعرفة مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة 51
-5
الموجنان.
ملعرفة تطبيق وسيلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب
-0
الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
ملعرفة فعالية وسيلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب
-9
الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.

د-

منافع البحث
هذا البحث له فائداتن مها فوائد النظرية وفوائد العملية .ومها:
 -5فوائد النظرية
ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كنز علمية إضافية ملعلمي اللغة العربية
خاصة يف جمال مهارة الكالم.
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 -0فوائد العملية
أ) للجامعة
أن يكون ه ذا البح ث لتطوير وزايدة خزان ة العلوم واملع ارف يف ا ال
الرتبوي خاص ة يف تطبيق موذج التعلم ما وراء املعريف بناء على املش كالت
املفتوحة ابستخدام امللصقات لرتقية مهارة الكالم.
ب) للمدرسة وللمعلمني
ميكن اس تخدام معلمي اللغة العربية نتائج هذا البحث كمص در يف
تصميم فعالية استخدام وسيلة التعليم ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم
لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
ج) للباحث
الستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة  S.pdيف كلية الرتبية والتعليم
من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
ه-

جمال البحث وحدوده
 -۱احلدود املوضوعية
حيدد الباحث هذا البحث على املوضوع "فعالية استخدام وسيلة التعليم “Finger
” puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة
 51الموجنان .فيرتكز هذا البحث على احلوار أما حدود األبواب تضم على ابب
التعريف ابالنفس.
 -۲احلدود الزمانية
جيري هذا البحث يف السنة الدراسية 0205-0202
 -۳احلدود املكانية
جيري هذا البحث يف مدرسة حممدية املتوسطة احملمدية  51الموجنان وعنواهنا
يف ابجنار أنيار – ابجنار منداالن  -الموجنان .
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و-

توضيح بعض املصطالحات
 -5فعالية
 -0استخدام
 -9وسيلة التعليم

14

 :املقدرة على حتصيل النتيجة املطلوبة واملبتغاة واملتوقعة.
 :مصطلح يف االقتصاد يشري لعملية اجلذب ،الفحص،
االختيار ،والتمهيد للعمل لشخص مؤهل للوظيفة.15
 :عند برجننج ) (Briggsيف كتابه رودي وجيفي فأن وسيلة
التعليم هي اآلالت املستخدمة لنقل احملتوى من املواد التعليمية
مثل الكتاب والشريط السينمائي والفيديو والتسجيل
16
وغريها.

 -4وسيلةالتعليم
“Finger
”puppet

 :وسيلة من قطعة قماش على شكل وجه وشكل أشكال خمتلفة
مع أنواع خمتلفة من اخلصائص لعبت ابليد ويتم دفعها
ابستخدام اليد

 -1-1مهارة الكالم  :الكالم هو جزء من املهارات اللغوية النشطة واإلنتاجية ،وقدرة
التحدث تتطلب إتقان العديد من اجلوانب وقواعد استحدام
17
اللغة.
ز-

الدراسة السابقة
أما ابلنسبة للدراسات السابقة اليت تتفق هبذه الدراسة  ،فقد وجد الباحث العديد
من الرسائل ،وعلى سبيل املثال :

14ويكيبيديا،
15ويكيبيديا،
16ترجم من
Rudi,S & Cepi.R.Media Pembelajaran.(Bandung:Jurusan Kurtekpend FIP UPI,2008),6
17ترجم من
Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki
Press.2011).hal.89
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 -5الباحثة
املوضوع

 :شفاء العظيمة
Pengaruh penggunaan media boneka jari terhadap :
kemampuan berbicara anak kelompok A di PAUD Tashwirul
afkar gedangan Sidoarjo

 :الرتبية والتعليم شعبة تعليم روضة األطفال سوانن أمبيل ،سورااباي
كلية
يقع الفرق بني هذا البحث وحبث شفاء العظيمة هو من حيث مرحلته ،يهدف حبث
شفاء العظيمة لرتقية نتيجة التعليم ملرحلة روضة األطفال .أما هذا البحث يهدف ملرحلة
مدرسة املتوسطة
18
 :زليهة ميسرة
 -0الباحثة
The implementation of pappet as media for teaching speaking :
املوضوع
in the firt grade at MTS Darul Ulum Waru Sidoarjo
 :الرتبية والتعليم شعبة تعليم اللغة اإلجنليزية سوانن أمبيل ،سورااباي
كلية
يقع الفرق بني هذا البحث وحبث زليهة ميسرة هو من حيث مادته ،يهدف حبث زليهة
ميسرة لرتقية نتيجة التعليم يف املادة اإلجنليزية .أما هذا البحث يهدف لرتقية مهارة الكالم
 :نور الكماال سارى
 -9الباحثة
Efektivitas Bermain Peran Media Boneka Tangan Dalam :
املوضوع
Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini(5-6
)Tahun

كلية

 :شعبة علم النفس كلية علم النفس والصحة سوانن أمبيل ،سورااباي

يقع الفرق بني هذا البحث وحبث شفاء العظيمة هو من حيث مرحلته ،يهدف حبث
شفاء العظيمة لرتقية نتيجة التعليم ملرحلة روضة األطفال .أما هذا البحث يهدف ملرحلة
مدرسة املتوسطة.

18ترجم من
Zulaihatin Muyassarah, The Implementation of pappet as media for teaching speaking inthe grade
at MTS Darul Ulum Waru Sda : 2017
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الباب الثاىن
الدراسة النظرية
 -1تعريف وسيلة التعليم
يرى هينيج )(Heinichونقال رودي س وس يالان أتخذ كلمة  mediaمن
لغة الالتينية وهي مجع من كلمة  mediumمبعىن "واس طة" أو وس يلة بني املرس ل
واملس تلم  .وقال س وفارنو أن وس يلة التعليم هي كل أداة اليت تس تخدم التص ال
اإلشعار أو االخباري من املرسل إىل املستلم .
ش رح ايفيندي ) (Efendiأن بعض العلماء يس تخدمون كلمة معينات
التعليم لش رح كلمة وس يلة التعليم ومها يرتبطان حىت يبدلون العلماء تعريف كلمة
معين ات التعليم بكلم ة وس يل ة التعليم أو يب دلون تعريف كلم ة معين ات التعليم
بكلمة وس يلة التعليم.كما يرى ص يين ) (Shiniyوالقس مي ) (al-Qasimiيف كتاهبا
أمي حنيفة ( )٢۱۱٤أن وس يلة التعليم أو معينات التعليم هي كل ما يس تخدم
املدرس إلفهام التالميذ وإكس اب املهارات أو كل ما يس اعد الدارس على إدارك
وإكساب مواد دراسة .
أما عند برجننج ) (Briggsيف كتابه رودي و جيفي فأن وس يلة التعليم
هي اآلالت املس تخدمة لنقل احملتوى من املواد التعليمية مثل الكتاب والش ريط
الس ينمائي والفيديو و التس جيل وغريها .عند س فع البحر أن وس يلة التعليم هي
اآلالت املستخدمة التصال اإلشعار التعليمية إىل حتقيق اهلدف.
19

20

21

22

23

19ترجم من
Rudi Susilana,Media Pembelajaran, (Bandung : CV Wacana Prima,2009),4
20ترجم من
Imam Asrori,Media Pembelajaran Bahasa Arab.(Malang:Bintang Sejahtera,2016),3
21ترجم من
Umi Hanifah,2014,5.
22ترجم من
Rudi,S & Cepi.R.Media Pembelajaran.(Bandung:Jurusan Kurtekpend FIP UPI,2008),6
23ترجم من
Saf’ul Bahri Djamarah dan Azwan Zain.Strategi Belajar Mengajar.(Jakarta:Rineka
Cipta.2010),121
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ومن الشرح املذكر ،عرفنا أن وسيلة التعليم هي ما يتدرج حتت املختلف
الوس ط اليت يس تخدمها املعلم يف املوقف التعليمي ،بغر ايص ال املعارف
واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة .
وينبغي ملعلمي اللغة العربية أن خيتاروا وس يلة جديدة مناس بة بعملية
التعليم بس بب التقدم التعلم يف الزمان احلاض ر .فلذلك حيتم ملعلمني أن ميلكوا
كفاءة يف استخدام وسيلة التعليم حبيث حتقيق اهلدف التعليم.
24

 -2نشأة وسيلة التعليم

لقد استخدمت وسيلة التعليم يف تعليم اللغة األجنبية منذ قرن السابع
عشر .أول من الذي يستخدمها هو جومينيوس ) .(Comeniusيرى جومينيوس أن
استخدام الوسيلة السمعية أو الوسيلة البصرية تستطيع أن تساعد عملية تعليم اللغة
األجنبية.
إضافة إىل ذلك يرى ليفي) (Levieأن املثري البصري ميكن أن يزيد قدرة
الطالب يف تذكري وإدراك وارتباط بني النظرية والتطبيق عند التعلم .أما املثري الشفهي
ميكن أن يزيد قدرة الطالب يف تذكري متالحق.
ووضح أدجار ديل ) (Edgar Daleلزايدة خمروط خرباته أن استخدام
وسيلة البصرية ترتفع نتائج تعليم الطالب حول  ۷٥وبوسيلة السمعية ترتفع
حول  ۱٣وبوسيلة األخرى ترتفع حول  .۱۲هبذا القول السابق قد عرفنا أن
استخدام وسيلة التعليم مهمة الرتفاع نتائج تعليم الطالب.
25

 -3أنواع وسيلة التعليم

هناك كثري من أنواع الوسائل التعليمية .إنقسم رودي سوسيالان وسيلة التعليم إىل
ستة اقسام منها:
24حسن مصطفى عبد املعطى.دون السنة ،الوسائل التعليمية(.جاكرات :معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف اندونيسيا التابع جلامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلراي )۲٨.
25ترجم من
Umi Hanifah,Metodelogi.....8-11
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 )5وسيلة التعليم السمعية البصرية املتحركة
 )0وسيلة التعليم السمعية البصرية الصميتة
 )9وسيلة التعليم السمعية نصف املتحركة
 )4وسيلة التعليم البصرية املتحركة
 )1وسيلة التعليم البصرية الصميتة
 )1وسيلة التعليم البصرية نصف املتحركة .
أما عبد احلليم إبراهيم ينقسم وسيلة التعليم إىل تسعة أقسام وهي :
 )5ذوات األشياء ،ميكن االنتفاع هبذه الوسيلة دروس للصفوف الصغرية او
املبتدئني
 )0الصور
 )9املصورات اجلغرافية أو اخلريطة
 )4الرسم البيانية أو اخلطة
 )1األلواح املوضوعية
 )1السبورة
 )7البطاقات
 )8اللوحات
 )3اإلذاعة
على أساس تلك األقسام ،ميكن القول أن وسيلة تعليم تنقسم إىل ثالثة أقسام
منها :
26

27

28

 )5الوسائل السمعية هي الوسائل اليت ختاطب حاسة السمع "االذن" كالراديو و
األسطواانت و األشرطة التسجيلية ومعامل اللغات.
26ترجم من
Rudi Susilana Media Pembelajaran, (Bandung:CV Wacana Prima,2009),81

27عبد العليم ابراهيم.املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية(.القاهرة:دار املعارف٤٣۳،)۱٨٦٨،
28ترجم من

Umi Hanifah,2014, 23

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

13

 )0الوسائل البصرية هي الوسائل اليت ختاطب حاسة البصر كالصور املتحركة و
الرسوم واللوحات والشرائح واألفالم.
 )9الوسائل السمية البصرية هي الوسائل اليت ختاطب احلاستني معا "السمع
والبصر" كالصور املتحركة الناطقة والفيديو وغريها .
ومن حيث أشكاهلا انقسمت وسيلة التعليم إىل قسمني ومها الوسيلة
االيليكرتونية والوسيلة غري ايليكرتونية .وسيلة التعليم غري إيليكرتوين هي وسيلة اليت
ال تستعمل التكنولوجي أما وسيلة التعليم اإليليكرتوين هي وسيلة اليت تستخدم
التكنولوجي كاحلسب أو الشبكة اإلنترينيت.
ففي هذا البحث يريد الباحث أن يبحث عن وسيلة التعليم غري
األلكرتونية البصرية .أما احدى من تلك الوسائل امللصقات.
29

 -4وسيلة التعليم

”“Finger puppet

كما عرفنا الكثري من وس ائل اإلعالم اليت ميكن اس تخدامها يف عملية
التعلم املدرس ي ،ومثال واحد من هذه الوس ائط هو وس يلة التعليم Finger
 .puppetالدمى هي وس يلة مألوفة جدا للعب األطفال العامل .وس يلة التعليم
 Finger puppetهي دمية صغرية الشكل يتم تشغيلها أو نقلها ابستخدام وسيلة
التعليم  Finger puppetهو ش كل من أش كال وس ائل اإلعالم التعليمية للطالب
الذين مت تصميمهم هبدف تسهيل أو توضيح عملية تقدمي مواد تعليمية.
29أوريل حبر الدين،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقهعلى مهارة الكتابة(.ماالنج554،)0252.UIN MALIKI PRESS:
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مش ريا إىل تذكرة مس فرة أن finger puppetهو وس يلة التعليم
 puppetمن قطعة قماش على ش كل وجه و ش كل أش كال خمتلفة مع أنواع
خمتلفة من اخلص ائص لعبت ابليد ويتم دفعها ابس تخدام اليدfinger puppet .هي
أيضا وسيلة ميكن أن جتعل األطفال ختيل .أبسط الدعائم هي الدمى.
وفق ا لبحتي ار أن ال دمى هي ممثل ة للع دي د من األش ي اء اليت ك ان حي ب
األطفال .ميكن أن متثل الدمى الكائنات أن تش ارك يف القص ة .وابإلض افة إىل
ذل ك ،ال دمى هي ج اذبي ة قوي ة ج دا يف األطف ال .وفق ا ل Nurbiana Dhieni
) ،(2005و تس تخدم على نطاق واس ع يف املس رحيات دمى اليد  ،لس رد قص ة
احلياة أو اخليال .يس تخدم األطفال دمى اليد للكش ف عما يدور يف أذهاهنم.
finger puppetتشجع الطفل على استخدام اللغة.
ومع ذلك رأي تذكرة مسفرة  ،أبن الدمية أصبحت الدعائم اليت تعترب أن
تقرتب من الطبيعة من رواية القصص .هناك عدة أنواع من الدمى اليت ميكن
استخدامها كدعائم لرواية القصص  ،وهي:
أ) finger puppetهي تعتمد على املهارة يف حتريك اإلهبام والسبابة اليت مبثابة
عظم اليد .دمى اليد عادة صغرية وميكن استخدامها دون أي مساعدات
أخرى.
ب) دمية مقبض هو دمية مقبض يعتمد على مهارة تزامن حركة مقبض مع اليد
اليمىن واليسرى .مطلوب يد واحدة لتكون قادرة على التغلب على ثالث
حركات يف وقت واحد حبيث يف مشهد واحد ميكن أن املعلم لعب حرفني
Finger

ج)

يف وقت واحد.
الدمية املعلقة هي دمية معلقة تعتمد على مهارة حتريك الدمى واخليوط
املربوطة مبواد معينة مثل اخلشب أو ليدي أو مسرح الدمى
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د) عجينة الدمية هو معجون دمية تعتمد على مهارة اللعب حركات اليد .ال
يتم نقل الدمية الالصقة حبرية ألهنا ملصقة على املرحلة ثنائية األبعاد.
بناء على شرح أعاله ،فكرة  finger puppetهي دمية مصنوعة من
القماش شكلت تشبه وجه وشكل اجلسم من أشكال خمتلفة مع أنواع خمتلفة من
اخلصائص اليت يتم لعبها ابستخدام اليد ويتم دفعها ابستخدام اليد .وتنقسم الدمية
إىل  4أنواع من الدمى هي دمى اليد والدمى املقودة والدمى املعلقة والدمى اللزجة
يف حني أن تلك املستخدمة من قبل الباحثني هي دمى اليد.

 -5كيفية صنع وسيلة التعليم

finger puppet

يف هذا البحث ،يستخدم الباحث وسيلة التعليم  finger puppetكأداة
ملعرفة أتثري يف استخدام وسائل اإلعالم دمية اإلصبع إىل القدرة على التحدث
الصف  7طالب ,واألدوات واملواد املستخدمة يف صناعة وسيلة التعليم finger
 puppetهي كما يلي :
أ) قماش الفانيال
ب) داكرون
ج) إبرة وغزل
د) الغراء
ه) اللصق الشمع
أما كيفية صنعها فهي :
أ) جعل الرأس وفقا لنمط ومقص قاعدة الرأس .
ب) إعطاء عينني للرأس الذي كان يف املقص وخياطة مع لون الغزل املناسب.
ج) اجلمع بني قطعتني من الرأس ابستخدام إبرة اخلياطة.
د) اخلياطة ابستخدام إبرة اخلياطة على كل جانب ،وترك يف اجلزء السفلي ملكان
دخول األصابع .
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ه)
و)
ز)
ح)

مجع بني الرأس واجلسم ابستخدام تبادل الطالق النار الغراء .
إعطاء فجوة إلدراج داكرون ،بعد كامل داكرون ،ومترير غرزة .
إعطاء الفم يف الرأس .
بعد جعل الرأس ،هوجعل أقسام اجلسم واليد وفقا للنمط الذي مت إنشاؤه

 -6فوائد وسيلة التعليم

""finger puppet

هناك العديد من الفوائد من وسائل االعالم دمية اإلصبع على النحو التايل :
أ) حتس ي ن مهارات الطفل يف االستماع والكالم .يف هذه احلالة سوف حتصل
على الطفل الكثري من املفردات اجلديدة .
ب) مساعدة الطفل على التواصل أكثر .مع إصبع الدمية ،سيكون لدى الطفل
أسئلة سيلقيها على املعلم .
ج) حتفيز قدرة الطفل على اخليال .هنا سيتخيل الطفل الشخصيات يف القصة
اليت نصنعها .
د) حتسني القدرة على التنشئة االجتماعية لألطفال .عندما يلعب الطفل دمية
اإلصبع ،وهذا جيعل الطفل ميكن أن اجتماعيا جيدا حول املناطق احمليطة
هبا.
 -7طريقة استخدام وسيلة التعليم

finger puppet

أ) أوال خنلق صيغة للتعلم مقدما .مثل :ما هي القصة هي مناسبة لألطفال أن
أقول ،يف القصة تريد أن تعطى أي نوع من التعلم.
ب) مث خنلق سيناريو قصة للعب .جرب اللغة اليت يسهل فهمها من قبل األطفال
ووف اقا ملراحل تطورها
ج) التقاط دمية االصبع اليت مت إنشاؤها وتشغيله حوايل  51-52دقيقة .
د) يف رواية القصة هناك أغنية حىت ال يكون الطفل ابمللل.
ه) بعد القصة ،لديك أسئلة وأجوبة حول احملتوى الذي مت مساعه .
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و) إعطاء الطفل الفرصة للعب دميته مع أصدقائه ابلتبادل.

 -8مزااي وسيلة التعليم

finger puppet

أ) ال يتطلب الكثري من التكلفة واملكان .
ب) سعر األدوات واملواد أرخص نسبيا .
ج) ال يستغرق الكثري من الوقت للعب .
د) ال يتطلب الكثري من املهارة.
ه) ميكن أن يطور خيال األطفال ويزيد من اهتمام األطفال ابلتعلم .
و) جعل أكثر متعة التعلم للطفل.
ز) تيسري قيام املعلمني بنقل الرتبية األخالقية للطفل.

 -9تعريف مهارة الكالم

مهارة الكالم هي احدى املهارات من أربع مهارات ،و مهارة الكالم
هي أمهية املهارة لتعليم اللغة العربية .ألن الكالم جزء من املهارات اليت يتعلمها
الطالب ،لذالك تعترب مهارات الكالم جزء أساسيا من تعلم لغة أجنبية و خاصة
لتعليم اللغة العربية .و مهارة الكالم هي مهارة اإلنتاجية.
الكالم هو جزء من املهارات اللغوية النشطة واإلنتاجية ،وقدرة التحدث
تتطلب إتقان العديد من اجلوانب وقواعد استحدام اللغة .الكالم هنا املقصود هو
نطق األصوات العربية العربية بشكل صحيح ومناسب ،وفقا لألصوات من املخرج
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اليت قد عرفت اللغويني 30.والكالم هو الشكل الرئيس التصال االجتماعي
عنداإلنسان .وهلاذى يعترب أهم جزء يف ممارسة اللغة العربية واستهدامها.

 -11أمهية مهارة الكالم

أن الكالم أو التحدث مهم احلياة ألن الكالم هو الشكل الرئيسي
إلتصال االجتماعي عند اإلنسان ،هم يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف
حياهتم أى أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون وميكن أن يعترب الكالم جزء مهم يف
املمارسة اللغوية واستخدامتها 31.يف الكالم وسيلة اإلنسان يف الفهم واألفهام ،كما
أنه الوسيلة املتعلم يف بناء ثقته بنفسه ،ومقدرته على املواجهة ابالكلمة ،واالرجتال
32
يف املواقف اليت تطلب ذلك.
ومن خالل الكالم يستطيع املتعلم أن يقف على مستوى حديثه ،حيث
حيتاج اىل الفرصة للمعلم ليحسن قدرته وللتقومي واملقارنة ،مبا يقوده يف هناية املطاف
إىل النهو مبسواه واالرتقاء حبديثه .وأما أمهية الكالم فهي :
أ) الكالم هو فهم الوسيلة اىل الكتابه ،فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب ،ولذالك
فإن الكالم خدم الكتابة.
ب) كان تدرب الكالم ليعود اإلنسان يف تعترب أفكاره والقدرة على مواجه األخرين.
ج) كان احلراية يف زمن اآلن مثل حرية التعبري واملناقشة واإلقناع والتدريب على
الكالم يف النفس.
د) حيصل الكالم اإلتصال مع اإلنسان ويبعد االنقطاع.
ه) يستطيع الكالم أن ينظر اإلنسان من اللحجة واجلنس والثقافة.
و) والكالم وسيلة اإلقناع والفهم بني املتكلم واملخاطب.
30ترجم من
Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki
Press.2011).hal.89

31على احلواىل،املهارات الدراسية( ،دار الفالح:عمان،)0222،ص .575
 32نور هاي ،لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( ،ماالنق :جامعة موالان ملك ابرهيم اإلسالمية ااحلكومية)0257:ص48:
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ز) والكالم وسيلة لتنفيس الفرد ما يعانىي اإلنسان.

 -11أهداف مهارة الكالم

من أهم ما هندف إليه يف تعليم الكالم مايلي:
أ) استطاعة تكلم ابالغة العربية.
ب) إلستطاعة تكلم الكلمات املختلفة أو املسمى.
ج) إلستطاعة تكلم الكلمات اللغوى الذي يتعلق ابالعمر املنزلة.
د) إلستطاعة تكلم الكالمة الوضح و املفهوم بنفسه.
ه) تعود الطالب إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين.
و) تعود الطالب على التفكري املنطقي ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها
ببعض.
ز) تنمية الثقفة ابالنفس لدى الطالب من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل
أو اخلارج املدرسة.
ح) متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل
حبياهتم وجتاريهم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة.
ط) التعلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيبب الطفل وهو صغري
ي) كاخلجل أو اللجلجلة يف الكالم أو االنطواء.
ك) زايدة مو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند الطالب يف فنون التعبري
الواظيفي من مناقشة وعر لألفكار واآلراء و إلقاء الكلمات و اخلطب.
ل) دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل واإلبتكار.

 -12أنواع مهارة الكالم

ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني مها :الكالم الوظيفي والكالم اإلبدعي
أ) الكالم وظيفي
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هو مايؤدي غرضا وظيفيا فاحليات يف حميط االنسان ،الكالم الوظيفي
هو يكون الغر منه اتصال النابعضهم يبعض ،لتنظيم حياهتم ،وقضاء هجاهتم،
مثل  :احملدثة ،واملناقشة ،و أحاديث اإلجتماعي ،والبيع والشراء ،وأحاديث
املطلبات اإلدارية ،واخلطب السياسية واالجتماع ،و أحاديث السمر.
والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة ،ال تستغىن عنه إنسان ،و ال ميكن
أن تقوم احلياة بدونه ،فهو حيقق املطالب أسلواب خاصا ،و موافق احلياة التعليمية
يف الوقط احلاضر تطلب ااتدريب على هذا النوع من التعبري الذي ميارسه املتكلم
يف حياته يف العمل ،ويف األسوق ،و يف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئة.
ب) الكالم الإلبداعي
يقصد به:إظهار املشارع ،واألفصاح عن العواطف وجلجات النفس،
وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ ،جيدة النسق ،بلغة السياغية مبا
يتضمن صحتها لغواي و حنواي ،حبيث ننقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة مثرية هي
الألديب ،وحبيث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلا:كي يعيش
معه يف جوه ،وينفعل ابنفعاالته ،وحيس مبا أحس هو به مثل  :التكالم عن مجال
الطبية ،أو املشارع العاطفية ،أو التدوق الشعري ،أو النشر القصص ،أو التكالم
عن حب الوطن.
وهذا النوع ضروري يف احلاية ،فعن طريقة ميكن التأثري يف احلياة العامة
إباثرة املشاعر ،وحتريك العواطف حنو اجتاه معني،فأسلوب األديب من اخلصائصه
إسارة األحاسيس ،وحتريك العواطف ،وكم من الكلمات كان هلا فعل السحر يف
نفوس الناس.
وينبغي مالحظة ،كل نوعني من التعبري الواظيفي واإلبداعي ،ال ينفصل
أحدمها من اآلخر انفصال كليا ،بل قد يلقيان فكل موقف تعربي هو مواقف
للتعبري الواظيفي ،واإلبداعية صفة تلحق ابالتعبري الواظيفي بدرجات متوافته.
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و كل تعبريين الواظيفي واإلبداعي -كماقلنا -ضروري لكل إنسان يف
ا تمع احلديث ،فاالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من املطالب املادية
واإلجتماعية ،و التعبري واإلبداعية ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة أبفكاره
33
وشخصيته.

33أمحد فؤاد عليان ،املهارة اللغوية ماهيتها وطريق تدريسها(،الرايد :دار املسلم ،)5339 ،ص .529-520
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الباب الثالث
طريقة البحث
طريقة البحث هي الطريقة اليت اس تخدمها الباحث يف حتليل حبثه.
إذ ينبغي للباحث أن يعني مص ادر احلقائق اليت أخذت منها للحص ول إىل احلقائق
اليت يقص د إليها يف هذا البحث العلمي .والطريقة املعينة اليت اس تخدمها الباحث مبا
يلي:
34

 -1نوع البحث
ومن املعروف أن طريقة البحث ينقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية
) (Kualitatifوالطريق ة الكمي ة ) .(Kuantitatifالطريق ة الكيفي ة هي عملي ة
الباحث اليت تبحثها الباحثة يف أهداف البحث والبياانت الوص فية ومعلوماهتا
بص فة عامة .الطريقة الكمية هي عملية الباحث اليت تس تخدم البياانت بش كل
الكمية كآلة يف أهداف البحث والبياانت الوص فية ومعلوماهتا بص فة واض حة
35
وحمديدة.
أما الطريقة املس تخدمة هلذا البحث فهي طريقة كمية .هي أس لوب
اإلقرار الذي يس تخدم بعدد أو رقم 36.وكذالك اس تعمل طريقة كمية بقدرة
موضوعية على مظهر الكمية.

34ترجم من
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), hal 52.
35ترجم من
S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal 105.
36ترجم من
Muslich.M, Metode Kuantitatif, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 1993), hal 4
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 -2جمتمع البحث وعينته
جمتمع البحث هو مجع موضوع البحث وقد يتكون من الناس واألشياء
واحليواانت والنبااتت والظواهر وقيمة التجربة واحلواديث كمص ادر احلقائق اليت
طبعتها خاص ة 37.وأما ا تمع يف هذا البحث فهو مجيع الطالب يف الص ف
السابع من مدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
وعينة البحث هي بعض من جمتمع البحث أو انئب عنه 38.وأما عينة
هذا البحث فهي الطالب يف الص ف الس ابع من مدرس ة حممدية املتوس طة 51
الموجنان.
 -3طريقة مجع البياَنت
أ) طريقة املالحظة
هي طريقة مجع البياانت مبراقبة األنشطة اجلارية 39.هبذه الطريقة الحظ
الباحث مجيع احلوادث املوجودة يف مدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
ابستعمال طريقة مباشرة حيث يكون الباحث حاضرة داخل الفصل ويراقب
أنشطة التعليم والتعلم ويسجل بعض املعلومات حول اإلجراءت عن أنشطة
التعليم يف الفص ل .من أس اليب املالحظة جلمع احلص ول على بياانت عن
تطبيق وسيلة التعليم " "Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الصف
السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
)(Observasi

ب) طريقة املقابلة

)(Wawancara

37ترجم من
Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal 39
38ترجم من
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2010), hal 130
39ترجم من
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2009), hal 220
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طريقة املقابلة هي طريقة مجع البياانت بعملية األس ئلة واألجوبة إىل
املخرب أو املس تجيب مباش رة .ويس تخدمها الباحث هذه الطريقة ملعرفة
البياانت عن تطبيق وس يلة التعليم “ ”Finger puppetلرتقية مهارة الكالم
لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  15الموجنان.
ج) طريقة االختبار)(Tes
االختبار هو طريقة إلجراء تقييم تشكل من مهمة أو سلسلة من املهام
اليت جي ب أن يطلع هب ا الطف ل أو جمموع ة من الطف ل الت ايل تنتج قيم ة عن
سلوك الطفل أو أدائه  ،واليت ميكن مقارنتها مع القيمة اليت حققها األطفال
اآلخرون أو جمموع املعايري.
ويف نفس الوق ت ،ووفق ا ملخت ار البخ اري يف كت اب ه "تقني ات التقييم"،
فإن االختبار هو جتربة جتري ملعرفة ما إذا كانت نتائج بعض الدراس ات يف
40
طالب أو جمموعة من املتعلمني.
اس تخدم الباحث طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي .االختبار
القبلي ) (Pre Testيف هذا البحث هو جيري قبل استخدام وسيلة “Finger
” puppetوأما االختبار البعدي ) (Post Testفهو جيري بعد اس تخدام
وس يلة ” . “Finger puppetواس تخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة فعالية
اس تخدام وس يلة ” “Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الص ف
السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  51الموجنان.
د) طريقة الواثئق )(Dokumentasi
مجع الواثئق هو طلب املواد وتعريف األش ياء فيه ص ورة املالحظة
والكت اب ة واجلرائ د وا الت والنت ائج من اللوح ة وجمموع ة األوراق وكش ف

40ترجم من
Suharimi Arikunto, Teknik-Teknik Evaluasi, 2006, hal. 29
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الدرجة وغريها 41.اس تخدم الباحث هذه الطريقة للحص ول على املعلومات
عن أتسيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلم واإلجناز لدى الطالب.
 -4طريقة حتليل البياَنت
ه ذا البح ث هو طريق ة الكمي ة ( )Kuantitatifابس تخ دام طرق مجع
البي اانت كطريق ة املالحظ ة ،وطريق ة املق ابل ة ،وطريق ة الواثئق  ،واإلختب ار.ألن
الباحث يريد أن يعرف عن فعالية اس تخدام وس يلة ” “Finger puppetلرتقية
مهارة الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة حممدية املتوسطة  15الموجنان.
فاس تخدم الباحث طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث .وأما طريقة
حتليل البياانت فهي إحدى الطرائق إلجابة الس ؤال املس تخدم يف قض يا البحث.
ويف هذه الفرص ة قدم الباحث حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام بطريقة
اإلحصائية 42.وأما الرموز الذي سيعمل الباحث فهي:
أ) رمز املأوية ()Prosentase
رموز املأوية لتحليل البياانت عن فعالية اس تخدام وس يلة “Finger
” puppetلرتقية مهارة الكالم للطالب الص ف الس ابع مبدرس ة حممدية
املتوس طة  51الموجنان الذي حص ل عليه الباحث بطريقة االس تبياانت
وهي:
النسبة املأوية =
أو
x111%

𝐹
𝑁

تكراراألجوبة
عدداملستجيبات

%111 x

=P

 = Pالنسبة املأوية
41ترجم من
M Cholid dan A Hamid, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 83
 42ترجم من
Suharsimi Arikunto, hal 137
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 = Fتكرار اإلجابة
43
 = Nعدد املستجيبني
وأما التفس ري املأوية ابس تخدام رمز املأوية عند س وهارس يمى
44
أريكونطا فكما يلي:
111-81
ممتاز
()Frekuensi

81-71

جيد جدا

71-61

جيد

61-41

مقبول

 -0رمز املقارنة
وإلجابة املس ئلة الثاين ابس تخدام الطريقة اإلحص ائية برمز القائدة
45
والتفسري على قيمة قائدة ” “Uji Tهي:
()T-Test

𝐷𝑀
= 𝑡0
𝐷𝑀𝐸𝑆
 = 𝑡0املقارنة
𝐷𝑀 = املتوسطة من متغري ( Xالفرقة التجريبية) واحلصول على الصيغة:
𝐷𝑀𝐸𝑆 = االحنراف املع اري من متغري ( Xالفرق ة التجريبي ة) ومن متغري ( Yالفرق ة
املراقبة)

43ترجم من
Anas Sudjono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hal 41
44ترجم من
Suharsimi Arikunto, hal 146
45ترجم من :
Anas Sudjono, hal. 314
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𝐷∑
𝑁
𝐷 ∑ = عدد خمتلفة من متغري ( Xالفرقة التجريبية) ومن متغري Y
(الفرقة املراقبة)
= Nمجلة البياانت
واحلصول على الصيغة:
= 𝐷𝑀

∑ 𝐷2
∑ 𝐷2
√ = 𝐷𝐷𝑆
(−
)
𝑁
𝑁
 = SDDاالحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصبغة:
𝐷𝐷𝑆
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
√𝑁 − 1
= مجلة البياانت
N
 = Haوجود ترقية مهارة الكالم للطالب الص ف الس ابع مبدرس ة حممدية
املتوسطة  51الموجنان بعد استخدام وسيلة ”“Finger puppet
 = H0عدد ترقية مهارة الكالم للطالب الص ف الس ابع مبدرس ة حممدية
املتوسطة  51الموجنان بعد استخدام وسيلة ”. “Finger puppet
قبل الدخول يف رموز االختبار ( )T-testهناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا،
وهي:
 -5يطلب ( Mean of Difference)MDبرموز:
D
= 𝐷𝑀
N
 -0يطلب  Standar Devisiبرموز:
2

)

𝐷
𝑁

( −

𝐷 2
𝑁

√ = 𝐷𝐷𝑆
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: برموزMean of Diference  منStandar Error  يطلب-9
𝑆𝐷𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
√𝑁 − 1
: برموزt0  يطلب-4
M𝑑
𝑡0 =
𝑆𝐸𝑀𝐷
t0 تقدمي التفسري على
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الباب الرابع
الدراسة امليدانية عرض البياَنت وحتليلها
حممدية املتوسطة اإلسالمية  ٥١الموجنان
الفصل األول :حملة واترخيية عن مدرسة ي
أ -موقع املدرسة
اسم املدرسة  :املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممديه  ٥٥الموجنان
اتريخ التأسيس ٥387 :
حالة املدرسة  :املدرسة األهلية
شهادة املدرسة  :أ

)(A

رئيس املدرسة  :سيد مسسوري
العنوان

 :شارع جندرال سوديرمان رقم  ٥المنجان،جاوى الشرقي.

املنطقة

 :املدنية

رقم اهلاتف

285917294474 :

ب -اتريخ أتسيس املدرسة
مدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥1الموجنان هي واحدة من الوحدات
التعليمية اليت حتميها دار األيتام ومعهد امليزان الموجنان .أتسيست األول مرة يف
عام  ٥٨٨٦م .بدأها مؤسس دار األيتم امليزان الموجنان كأب الدكتور احلاج حممد
شكرا (املرحوم).

29

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

31

املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان هي مدرسة حتت ظل
وزارة الدين وهي مكان كوادر لألطفال اخلاص من احملمدية يف الموجنان ،ككوادر
العلماء أو كوادر مرشد او كوادر دعوة.
يف البداية كان السيد شكرا رائدا يف دار األيتام احملمدية عائشة فرع
الموجنان .مث أسس مدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان بسبب يريد
كادر أعلى مع نظام معهد يف اجلماعة احملمدية على وجه التحديد يف حممدية
الموجنان .الطالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان واجب مقيم
يف معهد االميزان.
وقعت املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان بقرية
ابجنارمينداالن ،النواحي الموجنان ،عاصمة الموجنان .يعين بشارع جندرل
سودرمان رقم ( ٥مشايل نصب تذكاري كدل سوواكا) المنجان ،جاوى الشرقي.
أول رئيس املدرسة هو سيد هناف ،مث سيد نور ركيب ،مث سيدة جيجيك
مشسري .وحاليا سيد مسسوري .فرتة العمل رئيس املدرسة ابملدرسة املتوسطة
اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان هي  ٤سنوات.
أما النشاطات الالمنهجية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان
يعين؛ خزب الوطان ،تبك سوجي ،منظرة ،وفن قراءة القرآن.
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ج-رؤية وبعثة املدرسة
حممدية  ١٥الموجنان :
رؤية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ي
رؤية مدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان هو يتشكله جيل صاحل
وصاحلة ،ذكي ،أجاد ومستقل كحامل لرسالة احلركة اإلسالمية.
حممدية  ١٥الموجنان :
بعثة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ي
 .٥تعليم العقيدة سليمة والشريعة صاحلة واألخالق كرمية.
 .٢مقدم اإلرشاد وأسوة على ممارسة وتعليم معارفهم.
 .٣تعليم اللغة العربية واللغة اإلجنليزية بكفاءة.
 .٤تعليم العلوم والتكنولوجيا الفعالة.
 .٥تعليم املهارات.
 .٦تطور تربية كوادر حممدية يف جمال التنظيم ودعوة.
د -أحوال املعلمني واملوظفني
شرح الباحث يف هذا الباب عن أحوال املعلمني يف املدرسة املتوسطة
اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان ،فيما يلي:

46

اللوحة (: )4,5
 46انظر إلى المالحق لتفصيل جمعة المعلمين في عام الدراسي 1111-1122
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أمساء املعلمني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان
النمرة

اإلسم

الوظيفة

.5

مسسوري

رئيس املدرسة واملعلم

عليمة

انئب املدرسة للمنهج
واملعلمة

أنغون إميانطا

انئب املدرسة للطالب
واملعلم

حممد صلح

انئب وسيلة واملعلم

جيجيك مشسييار

انئب عالقات عامة
واملعلمة

.1

نور رقيب

املعلم

.7

أمحد فنان

املعلم

.8

أرفيان مداين

املعلمة

.3

أسرخه

املعلمة

.52

عاسية

املعلمة

.55

حممد هشيم

املعلم

.0
.9
.4
.1
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.50

ليليك سري وحيوين

املعلمة

.59

سوويطا

املعلم

.54

سييت فوزة

املعلمة

.51

مجأعة رمحة

املعلمة

.51

أمحد زكي

املعلم

.57

زيرة

املعلمة

.58

ليليس فتموايت

املعلمة

.53

عندغ وهيو

املعلمة

.02

زهرة بينداري

املعلمة

.05

أرفياين

املعلمة

.00

إئن فرسسيت

املعلمة

.09

زويل أنظرييانيت

املعلمة

.04

صان أمرو هللا

املعلم ومواظف اإلدارة

.01

أريف عسمان

املعلم

.01

خسنول أغيب

املعلم
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.07

أبريلية فطري

املعلمة

.08

منوار زيالن

املعلم

.03

نور إستقامة

املعلمة

.92

أرنياويت

املعلمة

.95

ليليس نور إنده

املعلمة

.90

أمحد هراينط

املعلم

.99

فريدة

مواظف اإلدارة

.94

تري إنده فرمات

مواظف اإلدارة

.91

غامسول غازي

مواظف اإلدارة

.91

سكمني

احلارس

.97

سأعون

عامل تنظيف

ه-أحوال الطالب و أحوال وسائل التعليمية
 .1أحوال الطالب

أما عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان
يف السنة الدراسية  0202-0253كما يلي:
اللوحة (: )4،0
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عن عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان مند
الفصل السابع حىت التاسع
الفصل التاسع

جمموعة

جنسي

الفصل السابع الفصل الثامن

مذكر

81

53

48

181

مؤنث

77

56

34

167

جمموعة

157

119

82

348

 .2أحوال الوسائل التعليمية
وأما الوسائل املستخدمة للتعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية
 ٥٥الموجنان ،فمنها:
اللوحة )4،9( :
أحوال الوسائل التعليمية
العدد

احلال

الوسائل التعليمية

الرقم
.5

غرفة التعليم

54

جيد

.0

ادارة

5

جيد

.9

غرفة رئيس املدرسة

5

جيد

.4

ملعب

5

جيد
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.1

مكتبة

5

جيد

.1

مسجد

5

جيد

.7

غرفة رايضية

5

جيد

.8

ذخرية

5

جيد

.3

احلمام للمعلم

0

جيد

 .52احلمام لطالب

01

جيد

 .55مقصف

5

جيد

 .50الغرفة الصحية

5

جيد

 .59غرفة احلارس

5

جيد

 .54صالة

٥

جيد

 .51املطبخ

5

جيد

 .51الشركة

5

جيد

 .57معمل اللغة

5

جيد

 .58معمل الكمبيوتر

٥

جيد

 .53عالقة شباب حممدية

٥

جيد
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الفصل الثاين :عرض البياَنت وحتليلها
أ-

حممدية ٥١
مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية ي

الموجنان

يبحث الباحث عن تعليم اللغة العربية لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة
اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان ،خاصة يف مهارة الكالم .وكان عدد الطالب يف هذا
الفصل ( أ) مثانية وعشرون طالبا .وأمسائهم كما يلي:
اللوحة )4،4( :
أمساء طالب الفصل السابع (أ) املتوسطة اإلسالمية مبدرسة حممدية  ٥٥الموجنان
الرقم

أمساء الطالب

.5

أدند سيف أزهرة

.0

عني سيف مفدة الزهرة

.9

الفنس سيبتينسرية

.4

السا أمل فضيلة

.1

أان فالنسيا صفا أزهر
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.1

أريفة املسألة

.7

أورا ايمسني سلسبيلة

.8

بلقيس فرسسيت مدينة

.3

دانيا دوي فرويت

.52

داين أنغريين

.55

دينار فوان أوليا

.50

الفدا نورل مغفرة

.59

فتسيا جهي فجران

.54

فرلني لطفية

.51

هندون نزيف يسند

.51

ملىت إخسين هنيف

.57

هنضة اهلمة

.58

نصية العيسية سنسفر

.53

نزيرة نسوة حيان هنفة

.02

نور رزقي أرمتيفيا
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.05

نورل أليفية أفيفة العزيزة

.00

فوتري نبيلة رمحويت

.09

رينا تفىن رحم ساري

.04

سأعدة العليا

.01

سييت ماردينا جسنة

.01

اتنيا سفرتي

.07

والية اهلفظى

.08

زيفرا جمهدة املزديفة

قبل تطبيق وسيلة

”“Finger puppet

ملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل السابع

"أ" ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  51الموجنان استخدم الباحث االختبار مرتني
يف هذا البحث يعين االختبار القبلي و االختبار البعدي ،لذلك يتقدم الباحث نتيجة
االختبار القبلي كما يلي :

اللوحة )4،1( :
عن نتائج الطالب يف الفصل السابع (أ) يف مهارة الكالم من االختيار القبلي
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الرقم

اجلوانب املقررة

شعبة

النتائج

5

أدند سيف أزهرة

أ

82

0

عني سيف مفدة الزهرة

أ

88

9

الفنس سيبتينسرية

أ

12

4

السا أمل فضيلة

أ

11

1

أان فالنسيا صفا أزهر

أ

82

1

أريفة املسألة

أ

82

7

أورا ايمسني سلسبيلة

أ

70

8

بلقيس فرسسيت مدينة

أ

91

3

دانيا دوي فرويت

أ

88

52

داين أنغريين

أ

14

55

دينار فوان أوليا

أ

44

50

الفدا نورل مغفرة

أ

70

59

فتسيا جهي فجران

أ

70

54

فرلني لطفية

أ

82
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51

هندون نزيف يسند

أ

70

51

ملىت إخسين هنيف

أ

44

57

هنضة اهلمة

أ

12

58

نصية العيسية سنسفر

أ

71

53

نزيرة نسوة حيان هنفة

أ

82

02

نور رزقي أرمتيفيا

أ

71

05

نورل أليفية أفيفة العزيز

أ

11

00

فوتري نبيلة رمحويت

أ

84

09

رينا تفىن رحم ساري

أ

71

04

سأعدة العليا

أ

88

01

سييت ماردينا جسنة

أ

90

01

اتنيا سفرتي

أ

70

07

والية اهلفظى

أ

71

08

زيفرا جمهدة املزديفة

أ

18
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ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحث كما
يلي:
اللوحة )4،1( :
تفصيل النتائج يف االختبار القبلى من انحية التقدير املأوية
النسبة املأونة

الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطالب

5

522 – 32

ممتاز

-

-

0

83 –82

جيد جدا

3

90،5

9

73 – 72

جيد

3

90،5

4

13 – 15

مقبول

1

05،1

1

<12

مردود

4

54،9

()%

اجلملة

08

522

 90،5من الطالب حصلوا على دراجة

بناءا على البيانة ا موعة،
"جيد جدا" ،هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف اخلتبار القبلي .ويدل 90،5
من الطالب حصلوا دراجة "جيد " و

 05،1حصلوا دراجة " مقبول " و

54،9حصلوا دراجة "مردود"
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اللوحة ) 7،8(:
عن نتائج الطالب يف الفصل السابع (أ) يف مهارة الكالم من االختيار البعدي
الرقم

اجلوانب املقررة

شعبة

النتائج

5

أدند سيف أزهرة

أ

31

0

عني سيف مفدة الزهرة

أ

522

9

الفنس سيبتينسرية

أ

14

4

السا أمل فضيلة

أ

82

1

أان فالنسيا صفا أزهر

أ

82

1

أريفة املسألة

أ

30

7

أورا ايمسني سلسبيلة

أ

31

8

بلقيس فرسسيت مدينة

أ

12

3

دانيا دوي فرويت

أ

88

52

داين أنغريين

أ

522

55

دينار فوان أوليا

أ

11

50

الفدا نورل مغفرة

أ

82
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59

فتسيا جهي فجران

أ

522

54

فرلني لطفية

أ

84

51

هندون نزيف يسند

أ

30

51

ملىت إخسين هنيف

أ

10

57

هنضة اهلمة

أ

14

58

نصية العيسية سنسفر

أ

88

53

نزيرة نسوة حيان هنفة

أ

522

02

نور رزقي أرمتيفيا

أ

522

05

نورل أليفية أفيفة العزيز

أ

14

00

فوتري نبيلة رمحويت

أ

88

09

رينا تفىن رحم ساري

أ

84

04

سأعدة العليا

أ

88

01

سييت ماردينا جسنة

أ

10

01

اتنيا سفرتي

أ

84

07

والية اهلفظى

أ

84
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زيفرا جمهدة املزديفة

08

84

أ

ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف االختبار البعدي
حنو ترقية كفاءة الطالب ملهارة الكالم كما يلي :
اللحة )7،7( :
تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
النسبة املأونة

الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطالب

5

522 – 32

ممتاز

3

90،5

0

83 –82

جيد جدا

50

40،3

9

73 – 72

جيد

()%

4

13 – 12

مقبول

7

01

1

<12

مردود

-

-

08

522

اجلملة
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ب -تطبيق وسيلة التعليم

“”Finger puppet

لرتقية مهارة الكالم لطالب

حممدية  ٥١الموجنان
الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ي
قد قام الباحث بتطبيق وسيلة” “Finger puppetلتعليم مهارة الكالم مبادة
"التعريف ابلنفس" لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية
 ٥٥الموجنان وهلا أنشطة التعليم يف تطبيقها.
مهارة الكالم حيتاج إىل الطريقة التعليمية ملساعدة الطالب يف تعليمها ،والطراز
التعليمية اللغوية احتاج هام البد أن يستعملها املعلم يف تسهيل تعليم اللغة اجلنوبية.
كان تعليم اللغة العربية يستخدم الطراز التعليممية السرور ملساعدة املعلم يف استخدام
املواد الدراسية.
كما يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان يف مهارة الكالم كثري
الطالب يشعرون ابملل ،واإلحباط ،وبعض منهم ال حيبون اللغة العربية ويظنون أن
اللغة العربية لغة صعبة.
كانت وسيلة التعليم"  .“Finger puppetهذه الطراز يسهل لتعليم اللغة العربية،
ألن هذا اللعب تعليمية بسؤال وجواب.
أما خطوات بتطبيق وسيلة التعليم"  “Finger puppetلتعليم مهارة الكالم
مبادة " التعريف ابلنفس" ،فتتكون من ثالثة خطوات منها املقدمة و األنشطة
األساسية و اخلامتة ،و هي ما يلي:
أ .املقدمة
 يدخل املعلم إىل الفصل السابع
 يف بداية الدرس يلقي املعلم السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء معا
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 يقول "كيف حالكم؟" وجييب الطالب "احلمد هلل خبري"
 يدعو املعلم اسم الطالب واحدا فواحدا بعددهم  08طالب
 يسأل املعلم عن الدرس يف الوقت بقول "ماذا درسكم اآلن؟"
 يسأل املعلم عن الدرس يف اللقاء املاضي ومث يشرح عن أهداف التعليم
 يبحث املعلم عن املادة " التعريف ابلنفس"
ب .األنشطة الرئيسية
 أوال خيلق صيغة للتعلم مقدما .مثل :ما هي القصة هي مناسبة لألطفال أن
أقول ،يف القصة تريد أن تعطى أي نوع من التعلم.
 مث خيلق سيناريو قصة للعب .جرب اللغة اليت يسهل فهمها من قبل األطفال
ووف اقا ملراحل تطورها
 التقاط دمية االصبع اليت مت إنشاؤها وتشغيله حوايل  51-52دقيقة .
 يف رواية القصة هناك أغنية حىت ال يكون الطفل ابمللل.
 بعد القصة ،لديك أسئلة وأجوبة حول احملتوى الذي مت مساعه .
 إعطاء الطفل الفرصة للعب دميته مع أصدقائه ابلتبادل.
ج .اخلامتة
 يذكر املعلم والطالب معا ويعطي املعلم اخلالصة من املادة عن مادة الكالم
بوسيلة

”“Finger puppet

 يعطي املعلم احلث على الطالب من هذه املادة.
 يعطي للمعلم الواجب املنزيل مث إلقاء السالم بقول "السالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته"
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ج_ فعالية تطبيق وسيلة التعليم

“”Finger puppet

لرتقية مهارة الكالم لطالب

حممدية  ٥١الموجنان
الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ي
استخدم الباحث طريقة االختبار يعين اختبار قبلي ) (Pretestقبل تطبيق
وسيلة التعليم “ ، ”Finger puppetواختبار بعدي ) (Postestبعد تطبيقمها .وتلك
االختبارات يستخدم ملعرفة فعالية تطبيق وسيلة التعليم

“”Finger puppet

لتعليم

مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية ٥٥
الموجنان .ونتيجة االختبار البعدي أو

)(Postest

بعد تطبيق وسيلة التعليم

“ ”Finger puppetيف اللوحة التالية:
اللوحة )7،3( :
عن نتائج الطالب يف الفصل السابع (أ) يف مهارة الكالم من االختيار القبلي
الرقم

اجلوانب املقررة

شعبة

النتائج

5

أدند سيف أزهرة

أ

82

0

عني سيف مفدة الزهرة

أ

88

9

الفنس سيبتينسرية

أ

12

4

السا أمل فضيلة

أ

11

1

أان فالنسيا صفا أزهر

أ

82

1

أريفة املسألة

أ

82
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7

أورا ايمسني سلسبيلة

أ

70

8

بلقيس فرسسيت مدينة

أ

91

3

دانيا دوي فرويت

أ

88

52

داين أنغريين

أ

14

55

دينار فوان أوليا

أ

44

50

الفدا نورل مغفرة

أ

70

59

فتسيا جهي فجران

أ

70

54

فرلني لطفية

أ

82

51

هندون نزيف يسند

أ

70

51

ملىت إخسين هنيف

أ

44

57

هنضة اهلمة

أ

12

58

نصية العيسية سنسفر

أ

71

53

نزيرة نسوة حيان هنفة

أ

82

02

نور رزقي أرمتيفيا

أ

71

05

نورل أليفية أفيفة العزيز

أ

11
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00

فوتري نبيلة رمحويت

أ

84

09

رينا تفىن رحم ساري

أ

71

04

سأعدة العليا

أ

88

01

سييت ماردينا جسنة

أ

90

01

اتنيا سفرتي

أ

70

07

والية اهلفظى

أ

71

08

زيفرا جمهدة املزديفة

أ

18

ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحث كما
يلي:
اللحة )1( :
تفصيل النتائج يف االختبار القبلى من انحية التقدير املأوية
النسبة املأونة

الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطالب

5

522 – 32

ممتاز

-

-

0

83 –82

جيد جدا

3

90،5

()%
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9

73 – 72

جيد

3

90،5

4

13 – 15

مقبول

1

05،1

1

<12

مردود

4

54،9

08

اجلملة

522

اللوحة )1،5(:
عن نتائج الطالب يف الفصل السابع (أ) يف مهارة الكالم من االختيار البعدي
الرقم

اجلوانب املقررة

شعبة

النتائج

5

أدند سيف أزهرة

أ

31

0

عني سيف مفدة الزهرة

أ

522

9

الفنس سيبتينسرية

أ

14

4

السا أمل فضيلة

أ

82

1

أان فالنسيا صفا أزهر

أ

82

1

أريفة املسألة

أ

30
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7

أورا ايمسني سلسبيلة

أ

31

8

بلقيس فرسسيت مدينة

أ

12

3

دانيا دوي فرويت

أ

88

52

داين أنغريين

أ

522

55

دينار فوان أوليا

أ

11

50

الفدا نورل مغفرة

أ

82

59

فتسيا جهي فجران

أ

522

54

فرلني لطفية

أ

84

51

هندون نزيف يسند

أ

30

51

ملىت إخسين هنيف

أ

10

57

هنضة اهلمة

أ

14

58

نصية العيسية سنسفر

أ

88

53

نزيرة نسوة حيان هنفة

أ

522

02

نور رزقي أرمتيفيا

أ

522

05

نورل أليفية أفيفة العزيز

أ

14
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00

فوتري نبيلة رمحويت

أ

88

09

رينا تفىن رحم ساري

أ

84

04

سأعدة العليا

أ

88

01

سييت ماردينا جسنة

أ

10

01

اتنيا سفرتي

أ

84

07

والية اهلفظى

أ

84

08

زيفرا جمهدة املزديفة

أ

84

ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف االختبار البعدي
حنو ترقية كهاءة الطالب ملهارة الكالم كما يلي :
اللوحة )1،3( :
تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
النسبة املأونة

الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطالب

5

522 – 32

ممتاز

3

90،5

0

83 –82

جيد جدا

50

40،3

()%
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9

73 – 72

جيد

4

13 – 12

مقبول

7

01

1

<12

مردود

-

-

08

522

اجلملة

اللوحة )1،2( :
حتليل البياَنت من االختبار القبلى و االختبار البعدي يف مهارة الكالم
رقم

أمساء الطالب

التائج

D = X-Y

D2

011

)(yقبل

)(xبعد

5

أدند سيف أزهرة

82

31

51

0

عني سيف مفدة الزهرة

88

522

50

544

9

الفنس سيبتينسرية

12

14

4

51

4

السا أمل فضيلة

11

82

04

171

1

أان فالنسيا صفا أزهر

82

82

2

2
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1

أريفة املسألة

82

30

50

544

7

أورا ايمسني سلسبيلة

70

31

04

171

8

بلقيس فرسسيت مدينة

91

12

04

171

3

دانيا دوي فرويت

88

88

2

2

52

داين أنغريين

14

522

91

5031

55

دينار فوان أوليا

44

11

50

544

50

الفدا نورل مغفرة

70

82

8

14

59

فتسيا جهي فجران

70

522

08

784

54

فرلني لطفية

82

84

4

51

51

هندون نزيف يسند

70

30

02

422

51

ملىت إخسين هنيف

44

10

8

14

57

هنضة اهلمة

12

14

4

51

58

نصية العيسية سنسفر

71

88

50

544

53

نزيرة نسوة حيان هنفة

82

522

02

422

02

نور رزقي أرمتيفيا

71

522

04

171
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05

نورل أليفية أفيفة العزيز

11

14

8

14

00

فوتري نبيلة رمحويت

84

88

4

51

09

رينا تفىن رحم ساري

71

84

8

14

04

سأعدة العليا

88

88

2

2

01

سييت ماردينا جسنة

90

10

02

422

01

اتنيا سفرتي

70

84

50

544

07

والية اهلفظى

71

84

8

14

08

زيفرا جمهدة املزديفة

18

84

51

91

5390

0922

918

1382

جمموعة
متوسط

13

043،0817 50،78175 80،54081

إن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي تدل على وجود ترقية مهارة الكالم
لطالب الفصل السابع "أ" ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان .أن فيه فرقا
بني نتائج قبل ونتائج بعد تطبيق وسيلة التعليم

“”Finger puppet

لرتقية مهارة الكالم

لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان
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وأما املسافة املتوسطة بني قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي فكما يلي :
اللوحة ()1،7
املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
متغي

متغي ()y

()x

القيمة االختبار القبلي

القيمة االختبار البعدي

13

80،54081

وملعرفة هذه الفرق ،استخدم الباحث رمز املقارنة اليت يعرف برمز

املسافة بينهما
50،78175

()T-Test

كما يلي :
MD
𝐷𝑀𝐸𝑆

= 𝑡0

البيان :
 = t0املقارنة
 = MDاملتوسطة ) (Meanمن متغري

X

ومن متغري  Yواحلصول على الصيغة :
𝑀

𝐷∑
𝑁 =𝐷

𝐷 = Σعدد خمتلفة من متغري

X

ومن متغري

Y

= مجلة البياانت
SDD

= اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة :
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𝟐

𝑫∑

)

𝑵

(−

𝟐𝑫 ∑

√ = 𝑫𝑫𝑺

𝑵

𝐷𝑀𝐸𝑆 = إلحنراف املعياري من متغري  Xومن متغري
𝑫𝑫𝑺
𝟏 √𝑵 −

Y

واحلصول على الصيغة :

= 𝑫𝑴𝑬𝑺

والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية ) (Haمقبولة فعالية تطبيق وسيلة
التعليم

“”Finger puppet

لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة

اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان .وملعرفة هذه الفرو

استخدم الباحث رمز املقارنة

(T-

 )Testكما يلي :
)5

أن يطلب املتوسط االختبار :
𝑀

𝐷∑
𝑁 =𝐷

𝑀

358
𝐷= 28

= 12.79

البيان :
 = MDاملتوسطة ) (Meanمن متغري
𝐷 = Σعدد خمتلفة من متغري

X

X

ومن متغري  Yواحلصول على الصيغة :

ومن متغري

Y

𝑁=مجلة البياانت
)0

أن أخراف املعياري

)(Standar Deviasi

من املتغريين

 xوy
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2

∑ 𝐷2
𝐷∑
√ = 𝐷𝐷𝑆
(−
)
𝑁
𝑁

6980
358 2
√ = 𝐷𝐷𝑆
(−
)
28
28
128164 2
( 𝑆𝐷𝐷 = √249.29 −
)
784
𝑆𝐷𝐷 = √249.29 − 163.47
𝑆𝐷𝐷 = √85.82
𝑆𝐷𝐷 = 9.26

البيان :
Ha

=

وجود فرق لتعليم مهارة الكالم بعد تطبيق وسيلة التعليم “ ”Finger puppetلرتقية
مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية ٥٥
الموجنان.

 =H0عدم فرق لتعليم مهارة الكالم بعد تطبيق وسيلة التعليم “ ”Finger puppetلرتقية مهارة
الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان.
أن يطلب معيار اخلطئ ) (Standar Deviasiمن املتوسط

𝐷𝐷𝑆
√𝑁 − 1

D

= 𝐷𝑀𝐸𝑆
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9.26

𝑆𝐸𝑀𝐷 =

√28 − ١
𝑆𝐸𝑀𝐷 =

9.26

√27
9.26
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
5.2
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1.78

: )t0(  تلمي نتيجة الفرضية ابستعمال رمز املقارنة.4
MD
𝑆𝐸𝑀𝐷
12.79
𝑡0 =
1.78
𝑡0 = 7.18
𝑡0 =

: ويعطي الباحث التأويل عن وهو
df = N-1
=28-1
=27
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وبعد ذلك وقع جدول :
 1من جدول 5،72559= tt
ومن هنا يعرف أن أكرب من جدول :
%1= t0>tt
7،58>= 5،72559
أما  𝑡0احملصول فهو  58،7و  ttاحملصول هو 5،72559ألن  𝑡0أكرب من  ttفكانت
الفرضية الصفرية ( )H0مردودة والفرضية البدلية

()Ha

مقبولة .وهذا يدل على وجود فرق

النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكالم قبل وبعد تطبيق وسيلة التعليم

“ Finger

 ”puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية
 ٥٥الموجنان.
والتلخيص الذي أيخذ الباحث من هذا الباب أن هناك وجود فعالية بشدة القوة عن
تطبيق وسيلة التعليم “ ”Finger puppetلرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ابملدرسة
املتوسطة اإلسالمية حممدية  ٥٥الموجنان.
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الباب اخلامس
خامتة البحث
أ -نتائج البحث
نتائج البحث يف هذا البحث العلمي كما يلي :
 -5إن مهارة الطالب يف الكالم يف درجة "جيد" .هذا ابلنظر إىل النتيجة اليت تدل
على أن  90،5من الطالب حيصلون على درجة "جيد " و90،5
حيصلون على درجة "جيد جد" و 05،1من الطالب حيصلون على درجة "
مقبول " و  54،9من الطالب حيصلون على درجة " مردود ".
 -0إن تطبيق وسيلة “ ”Finger puppetملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل السابع
"أ" مبدرسة املتوسطة احملمدية  51الموجنان كما يلي:
 يدخل املعلم إىل الفصل السابع
 يف بداية الدرس يلقي املعلم السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء معا
 يقول "كيف حالكم؟" وجييب الطالب "احلمد هلل خبري"
 يدعو املعلم اسم الطالب واحد ا فواحدا بعددهم  08طالاب
 يسأل املعلم عن الدرس يف الوقت بقول "ماذا درسكم اآلن؟"
 يسأل املعلم عن الدرس يف اللقاء املاضي ومث يشرح املعلم عن أهداف تعليم
 يبحث املعلم عن املادة " التعريف ابلنفس"
 أوال خيلق املعلم صيغة للتعلم كمقدمة .مثل :ما هي القصة مناسبة لألطفال؟
 مث خيلق سيناريو قصة .ابللغة السهيلة لفهم األطفال وف اقا ملراحلهم

 استخدام دمية االصابع اليت مت أنشاؤها وتشغيلها حوايل  52-1دقيقة .
 بعد القصة ،لدي املعلم أسئلة وأجوبة حول احملتوى الذي مت مساعه.
 يعطي املعلم الطفل فرصة للعب دمية األصابع مع أصدقائه ابلتبادل.
 يذكر املعلم اخلالصة من املادة عن مادة الكالم بوسيلة“”Finger puppet
63
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 يعطي املعلم الواجب املنزيل مث إلقاء السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا
وبركاته"
 -9إن تطبيق وسيلة “ ”Finger puppetملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل السابع
"أ" مبدرسة املتوسطة احملمدية  51الموجنان فعال ،هذا ابلنظر إىل أن مهارة
الكالم بنتيجة  𝑡0احملصول فهو 7،58و  ttاحملصول هو  5،72559ألن 𝑡0
أكرب من  ttفكانت الفرضية الصفرية ( )H0مردودة والفرضية البدلية

ب -املقرتحات

()Ha

مقبولة.

من البحث الذي قد فقدم الباحث االقرتحات:
 -5ملعلم اللغة العربية
ينبغي على املعلم اللغة العربية أن خيتار هذه وسيلة التعليم اجليد واملناسب
ألحوال الطالب ،ويرجو الباحث عليه أن يستخدم هذه وسيلة التعليم يف
تعليم مهارة الكالم.
 -0للطالب
ينبغي على الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية
خاصة يف مهارة الكالم  ،ذلك لكي ينالوا العلم النافع.
 -9للقارء
يرجو الباحث أن يكون هذا البحث العملي مفيدا للقارئني.
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املراجع

حبر الدين ،أوريل .م .0252تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقهعلى
مهارة الكتابة.ماالنجUIN MALIKI PRESS:
احلواىل ،على.م  .0222املهارات الدراسية .دار الفالح:عمان.
العليم ابراهيم ،عبد .م .۱٨٦٨املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية.القاهرة:دار
املعارف

فؤاد عليان ،أمحد .م .5339املهارة اللغوية ماهيتها وطريق تدريسها.الرايد
:دار املسلم.
مصطفى عبد املعطى ،حسن.دون السنة ،الوسائل التعليمية.جاكرات :معهد
العلوم اإلسالمية والعربية يف اندونيسيا التابع جلامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ابلراي .
هاي ،نور .م .0257لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا.ماالنق :جامعة
موالان ملك ابرهيم اإلسالمية ااحلكومية.
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