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لترقية مهارة  "لعبة دمية األصابع"تأثير استخدام وسيلة التعليم 

 الكالم

 أرين بدايةو  سيف املصطفى 
 جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج

وهي أهم املهارات يف الشك أن الكالم هواملكوانت الرئيسية يف تعليم اللغة العربية
ثري من تالميذ املدارس تعترب جزءا أساسيا يف تعلم لغة أجنبية، لكن كنطق اللغة 

يصعبون يف تنمية مهاراهتم بسبب التعليم اإلسالمية إبندونيسيا ضاعفون يف الكالم و 
لعبة "اململ وغري اإلبتكار واإلبداع، لذا قد طبق الباحث احدى الوسائل التعليمية هي 

ة دمية لعب.لتالميذ مدرسةتوفيقيةاألنثىاإلبتدائية اإلسالمبة  ابرى كاديري" دمية األصابع
استخدم املعلم . األصابع هي وسيلة إبداعية يف التدريس ليدافع التالميذ يف التعلم التعاوين

أصابعه ابلصور املصنوعة تشبه اإلنسان حيث  يتحدث املعلم ويتحرك أصابعه حسب 
املوضوع املعني واملرجو، وهذا لتطور رغبة التالميذ يف الكالم وكذلك يف االستماع 

 .ابلضبط
هذا البحث املدخل الكميواملنهج التجرييب، أما جمتمع البحث يف الفصل  استخدم

 56جملموعة التجربة، وعدد " أ " تلميذا من فريق  52الرابع من اإلبتدائية والعينة عدد 
ومجع الباحث البياانت ابملالحظة واملقابلة . جملموعة الظابطة" ب"تلميذا من فريق 

 . واالختبار
يف " لعبة دمية األصابع"أن تنفيذ وسائل التعليم أما نتيجة البحث هي 

شرح الباحث املادة والتعليمات اليت تتعلق تعليممهارةالكالم ابخلطوات املتعددة منها 
ابلوسائل املستخدمة، مث أعطى املفردات جديدة، قسم التالميذ إىل اجملموعات املعينة، 

املرتفعة تساعد أعضاء اجملموعة  التيتملكها القدرةوكل جمموعة أمر لكل فرقة أن تتكلم،
التيتملكها القدرة املنخفضة حىت يستطيع التالميذ أن يتكلموا مع أصدقائهم جيدا، قام 
الباحث املسابقة الفردية دون التعاون بينهم، أعطى النقاط من نتيجة املسابقة الفردية 
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ث أي  اجملموعة وتربع نتيجة اجملموعة حسب نتيجة الفرد ونتيجة اجملموعة، أعلن الباح
لعبة دمية "وأما تأثري التعليم بوسيلة . اليت لديها أعلى الدرجة مث يعطي اجلوائز املشجعة

يف نفوسهم وكان التعليم مرحيا وجذااب، وذلك  هلا تأثري قوي لدى رغبة التالميذ"األصابع
، 5=  %1،10أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  3،12اإلحصائي =  tنتيجة بناء على

وذلك مبعىن أن   110،5=  %1،12وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 857
aH .مقبول 

 
  )وسيلة التعليم، مهارة الكالم، لعبة دمية األصابع:الكليات اإلشارية

ABSTRAK 
 

Tidak diragukan lagi bahwa kalam adalah komponen utama dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Ketrampilan berbicara merupakan bagian 

penting dalam pembelajaran bahasa asing, , namun banyak siswa di 

sekolah Islam di Indonesia lemah pada kemahiran berbicara (kalam) dan 

sulit mengembangkan keahlian mereka karena  kurangnya inovasi dan 

kreativitas dalam pembelajarannya. Sehingga peneliti menerapkan salah 

satu media pembelajaran “Permainan boneka jari” pada siswa madrasah 

ibdidaiyah Taufiqiyah. Permainan boneka jari adalah cara mengajar yang 

kreatif  guna merangsang siswa pada pembelajaran kolaboratif. Guru 

menggambar manusia buatan di jarinya, kemudian guru berbicara sembari 

menggerak-gerakkan jarinya sesuai dengan topic yang telah ditentukan. 

Pembelajarn ini dapat mengembangkan keinginan siswa dalam berbicara 

dan mendengarkan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model 

eksperimental. Populasi penelitian ini yaitu kelas 4 MI dengan sampel 

berjumlah 25 siswa dari kelompok A, dan 27 siswa dari kelompok B. 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan tes. 
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Hasil penelitian menjelaskan bahwa  penerapan media 

pembelajaran boneka jari dalam pembelajaran kalam  memiliki beberapa 

langkah, diantaranya yaitu peneliti menjelaskan materi serta cara 

penggunannya. Kemudian pemberian kosa kata baru, pembagian siswa ke 

dalam beberapa kelompok dan memerintahkan pada setiap kelompok 

untuk berbicara. Anggota kelompok yang kemampuan kalamnya tinggi 

membatu anggota lainnya yang memiliki kemampuan kalam lebih rendah 

sehinggga mereka mampu berbicara dengan teman-temannya dengan 

baik. Peneliti melakukan lomba individu tanpa kerjasama, dari nilai yang 

didapatkan secara individu kemudian akumulasikan sebagai nilai 

kelompok.  Selanjutnya  peneliti mengumumkan kelompok mana yang 

nilainya lebih tingi dan memberinya hadiah.  

Adapun pengaruh metode pembelajaran  dengan permainan 

boneka jari sangat signifikan terhadap motivasi siswa, pembelajaran 

menjadi lebih nyaman dan menarik. Berdasarkan nilai thitung yang 

didapatkan sebesar 3, 09 yang lebih besar dari 2, 286 pada taraf 

signifikansi 1%. Begitu pula pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,001, 

yang artinya bahwa Ha    dapat diterima 

Kata kunci : metode pembelajaran, ketrampilan berbicara (kalam), 

permainan boneka jari 

 مقدمة .أ

ومهارة تماع ي مهارة االسأربع مهارات وه حتتوي على اللغة العربية أنلقد عرفنا 

املكوانت الرئيسية يف تعليم من والشك أن الكالم هو.مهارة الكتايةو مهارة القراءة الكالمو 

اليت  املهاراتاللغة ألن الكالم هو جزء من  نطق يف تأهم املهاراوهو ، اللغة العربية

 . عترب جزءا أساسيا يف تعلم لغة أجنبيةتمهارة الكالم يثح التالميذتعلمها 
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اللغوي للصغار والكبار، لذلك   أن الكالم من أهم ألوان النشاطعرف نور هادي 

كان الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون ومن 

ولقد . مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة لإلنسان

نتكلم  تعددت جماالت احليات اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري الشفوي فنحن

نسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغري ذلك كلها و  مع األصدقاء ونبيع ونشرتي

الكالم هو  أن هذا التعريف بناء على(. 48-46: 5100نور هادي، ) بوسيلة الكالم

 .املتحدثنيتسليمها  املنطوقةالفرد وغريه لفهم الرسالة  بني وسيلة للتواصل

يستند على القدرة األكادميية كليابل يكون العوامل  يف التعلم ال التالميذجناح وأما 

أن  التالميذحيث ميكن  التالميذالداعمة الالزمة املناسبة للظروف واحتياجات 

رحل التالميذملوسائل التعليمية املناسبة ابحتياجات  ابستخدامالتعليم  وافعاال يفيكون

 .األلعابيف هم حيبون كثريا و األطفال 

ليم اللغة العربية ابستخدام الوسائل التعليمية يف مرحلة الطفولة تع أن ذلكعلى  بناء

لعبة دمية "كان سهلة وجذبة يف التعليم، استخدم الباحث يف تطبيق حبثه بوسيلة التعليم 

على فهم املفردات  التالميذساعدة مل”Sandiwara BonekaJari“يسمي ب"األصابع

واألهداف املرجوة يف هذا البحث .بعاصاأل ىدمة بوممارسة قدرة الكالم من خالل اللعب

 .لرتقية مهارة الكالم"لعبة دمية األصابع"يلة التعليمعرفة استخداموسمل
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يسمى ابلتجرييب ألن هذا  .املنهج التجرييبو لبحث املدخل الكمياستخدم هذا ا

بني املتغريات احملددةابلظبط أو مايتعلق بينها إلجياد املتعلق أو  وقعالبحث يبني ما 

 .(Bugin, 2006:49)ريقمن أحد املتغريات أو أكثرالف

اإلسالمية رس احدى املدااإلبتدائية هي  األثىندرسةتوفيقية أما ميدن البحث م

التالميذ فيها يصعبون يف الكالم بسبب كثري من ولكن كاديريابرىاليت تقع يف اجليدة 

 52ابعوالعينة عدد وجمتمع البحث يف الفصل الر .تعليمه اململ وغري اإلبتكار واإلبداع

. جملموعة الظابطة" ب"تلميذا من فريق 56جملموعة التجربة،وعدد " أ " تلميذا من فريق 

 .ومجع الباحث البياانت ابملالحظة واملقابلة واالختبار

 الوسائل التعلييية .ب

 مفهوم الوسائل التعلييية .1

 املوقف يف لماملعيستخدمها اليت الوسائط خمتلف حتت ماتندرج هي التعليمية الوسائل

دون  ،عبد املعطي)للتالميذ واملعاين واألفكار واحلقائق املعارف يصالا بغرض التعليمي

 سائلو ال تسمى حيث تسميات عدة التعليمية الوسائل على وتطلق (.38: السنة

 . التعليم تقنيات أخرى وأحياان اإليضاح وسائل وأحياان التعليمية

 التعليم على تعني وسائط أو وسائل أن وهو واحد مفهوم إىل تؤدي اتالتعريف هذه

 أكثر يتعلمون التالميذ أن ذكره سبق قد ماوإسهاله،ك إسراعه إىل وتؤدي والتعلم
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 لديهم، حاسة من أكثر تثري اليت التعليمية املواد استخدمت ما إذا إجيابية أكثر ويصبحون

 السمع حاسة استخدام من أفضل يكون التعليم يف والبصر السمع حاسيت فاشرتاك

 كل هي التعليمية وسائلال أن السابق التعريف من.(022: 5100 ،حبر الدين)مبفرده

 .التعليم عملية يف تالميذلل املعلومات صالالي املعلم يستخدمها شئ

 التعلييية الوسائل أمهية .2

 يف ودورها استخدامها الدراسات من كثري أثبتت وقد تربوية أمهية التعليمية للوسائل

 جوانبها وتعددت الدراسية املناهج اتسعت أن بعد وخاصة ،التالميذ حتصيل توىمس رفع

 وسائلال لتطور نظرا منعدةجهات وتأيت يوم بعد يوما تزدد واملعلومات املعارف وأصبحت

 .ومصادرها التكنولوجية

 وكثافة الكبرية التالميذ عدادإ مواجهة يف املعلم التعليمية الوسائل تساعد كذلك

 التعليم واحتل الوعي وازداد مراحله بعض يف ملزما التعليم أصبح أن بعد لدراسيةا الفصول

 .التالميذ نفوس يف كبرية مكانة

 إليه اهتمامهم وتوجه للدرس التالميذ تشوق أهنا مهمة التعليمية الوسائل جيعل ومما

 باطهاالرت املعلومات تذكر سرعة على وتساعدهم ومستمرا ابقيا يتعلمونه ما أثر وجتعل

 الفروق مراعاة على املعلم تعني التعليمية الوسائل فإن كذلك. ملموس حسي أبساس
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 حسن إىل تؤدي املتعلمون فيها مير اليت األساليب وتعدد اخلربات تتويح ألن التالميذ عند

 .(034-033: 5100حبر الدين، )ومايناسبه قدراته حسب كل استجابتهم،

 ملعلوماتا  لتوصيل املعلم يساعد تعليم،ال يف ماه دور اهل التعليمية وسائل لذلك

 يئوسائل التعليمية هي كل شالبق أن اسالمن التعريف التالميذ،و  معرفة يزيد حيت

 .علومات يف عملية التعليمامل لتوصيليستخدمها املعلم 

 استخدام الوسائل التعليييةيوائد  .3

 :منها عديدة، فوائد لديها التعلمية وسائلال أن

 استخدام من تقلل فهي مث ومن ،ياحلاس لإلدراك ماداي أساسا ميذللتال تقدم (أ

 .معىن هلا يفهمون ال أللفاظ التالميذ

 كثريا التالميذ اهتمام تثري (ب

 األثر ابقي يتعلمونه ما جتعل (ج

 الذايت النشاط إىل التالميذ تدعو واقعية خربات تقدم (د

 املتحركة الصور ماستخدا عند احلال هو كما ءالكف يف استمرارا لتالميذل تنمي (ه

 والرحالت واملثليات

 للتالميذ اللفظية الثروة منو مث ومن املعاين، منو يف تسهم (و
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 جعل يف وتسهم أخرى أدوات طريق عن عليها احلصول يسهل ال خربات تقدم (ز

 .(30-52: 0246عثمان، )وتنوعا وعيمقا كفاية أكثر التالميذ يتعلم ما

 "Sandiwara BonekaJari"لعبة دمية األصابع . 

 دمية األصابعلعبة مفهوم  .1

 التدريس، يف إبداعية وسيلة هي Sandiwara BonekaJari أو األصابع دمية لعبة

 اإلنسان تشبه املصنوعة ابلصور املعلماألصابع استخدم .التعاوين التعلم التالميذيف ليدافع

 تالميذال رغبة طورلت وهذا. واملرجو املعني املوضوع حسب أصابعه املعلمويتحرك يتحدث

 .وكتابية شفهية التعبري حتسنو  القراءة،االستماعو  يف

 ،املكتسبة واخلربات املدروسة الدروس التالميذ تساعد الوسيلةسوف هذه خالل من

 :منها

 الكامنة املواهب وتطوير اكتشاف (أ

 جيدا كالمال وتدريب املفردات نميةت (ب

 عينةااتملهار امل توسيع (ج

 نةاملعي املوضوعات حول املعرفة اكتساب (د

 اهتمام جذب”Sandiwara Boneka“لعبة دمية األصابعأن التعبري على ويستند

 التعليم يف القصة لتكريرو  للتكلم التالميذ
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 دمية األصابعلعبة يوائد  .2

 :)www.katalogibu.com(فوائد كثرية منهالعبة دمية األصابعكما ورد يف جوجل أن 

 ملهارات احلركية الدقيقةشحذ ا (أ

 ترقية املهارات اللغوية (ب

 ترقية املهارات االجتماعية (ج

 بنفسه مستقال التلميذ يدرب (د

 التدريس سهلة وممتعة (ه

 دمية األصابع لعبةخطوات تعليم  .3

 :يف التعليم فيما يليدمية األصابع  لعبة أنشطة استخدام

 ا اتمايعد املعلم صورة دمية األصابع من الكارطون والقماس إعداد (أ

 يشرح املعلم التعليمات وطريقة استخدام لعبة دمية األصابع شرحا واضحا (ب

 لعبة دمية األصابعمسبقا عن التحدث ابستخدام  ثالمماملعلم يكون  (ج

 هذه األنشطةحيث يفهم التلميذ فيهااملعلم  يكرر (د

 .لعبة دمية األصابعحسب لغتهابستخدام  املوضوع يتحدث التالميذبعض  (ه

يف أنشطة  اشجعحيثيكون م" النجمةصورة "شكل ثناء إليهبيعطى املعلم ال (و

 .لعبة دمية األصابعالتحدث ابستخدام 
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 يف جيلسون ألهنم للتالميذ منفعة وأكثر مناسبة تكون سوف املذكورة اخلطوات من

 .حياهتم يف اللعبة مرحلة وهي مرحلةالطفولة

 مهارة الكالم .د

 مفهوم مهارة الكالم .1

. شاعر وخواطر الفرداملحاسيس و األعن  ه اإلنساني يعرب الذ ةنطوقلغة مالكالم هو 

وميكن أيصا أن تفسر . وما يريد أن حيصله من معلومات وأفكار لألخرين أبسلوب سليم

معني، أو استعداد اإلكتساب شيئ معني، وابملثال يتضح  يئاملهارات هي استعداد يف ش

عامة يف احلدادة الكالم من املهارة املقال فمثال املهارة حلم قطعيت حديد جزء من القدرة ال

 (.0403:61،عليا)األساسية اليت يسعي الطالب إىل إتقائها يف اللغات األجنبية

الكالم هو فن  نقل االعتقادات والعواطف واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث 

يف  اجملتمع  وفن  الكالم حيتل  مركزا هام ا يف  اجملتمع احلديث بل. من املتكلم إىل السامع

القدمي أيضا ولقد أبرز الكت اب منذ القدمي ماللكلمة املنطوقة من قو ة وتأثري كما أبرزوا 

أيضا دور الكالم يف منو  حياة اإلنسان وتقد مه، فعن  طريق الكالم يتصل الفرد بغريه من 

ن وال شك أن الكالم من أهم ألوا. بىن جنسه وينقل إليه انفعاالته وأفكاره ومشاعره

النشاط اللغوي للصغار والكبار فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أهنم 

 .(02: 5113عبد السيد، )يتكلمون أكثر مما يكتبون 
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 يهارة الكالمأهداف تعليي .2

 :ما يليكأهداف تعليم مهارة الكالممن أهم عرف نور هادي أن 

 عاينامل ومتثيل اللسان وطالقة النطق إجادة التالميذ تعويد (أ

 ببعض بعضها وربط األفكار، وترتيب املنطقي، التفكري على (ب

 هأوخارج الفصل يف زمالئهم مواجهة خالل من التالميذ لدى ابلنفس الثقة تنمية (ج

 حبياهتم تتصل مالئمة موضوعات من حوهلم يدور عما التعبري من التالميذ متكني (د

 .سليمة عبارة يف وخارجها املدرسة داخل وأعماهلم وجتارهبم

 كاخلجل صغري وهو الطفل تصيب قد اليت النفسية العيون بعض على التغلب (ه

 .االنطواء أو الكالم يف أواللجلجة

 الوظيفي التعبري فنون يف التلميذ عند تنمو بدأت اليت والقدرات املهارات منو زايدة (و

 .واخلطب الكلمات وإلقاء واآلراء لألفكار وعرض مناقشة من

 يف البيان وسرعة واالرجتال اخلطابة جمال يف تالميذال من املوهوبني عن الكشف (ز

 .اآلراء يف والسداد القول

 ثروة من التلميذ يكتسبه مما التحريري التعبري وهو التعبري من اآلخر اجلانب تعزيز (ح

 .أدبية ومأثورات بالغية، وتركيبات لغوية،

 .اإلنسانية مجاعته يف فردا ليصبح املتعلم لدى والشعر الوجدان هتذيب (ط
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 (.24-23: 5100 هادي، نور) واالبتكار ليلحالت ممارسة إىل املتعلم دفع (ي

 الكالم مهارة تدريس طريقة .3

قد تصنف طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة، فتقسم الطرق إىل 

أوهلا يشمل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده العبء فيها دون مشاركة : ثالث جمموعات

واثلثها يشمل . ل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذواثنيها يشم. التالميذ

. الطرق اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل إليه من نتائج

أما الطريقة التنقيبية الكشفية فهي اليت تعتمد على النشاط الذايت للمتعلم، وما يبذله من 

، شحاتة)دون أن يعطي مثريات كثرية  جهد يف كشف املعلومات اجلديدة

0227:53.) 

 :ما يليكعر ف اللبودي أن من الطرق املستخدمة يف تدريس الكالم واحلوار  

 احملادثة املوجهة (أ

ويتم فيها اقرتاح . هي أسلوب للتدريب الشفهي املضبوط يستخدم يف تعليم اللغة

لتنتقل احملادثة بسالسة بني التعبري أوالكالم الذي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثة، 

األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة، فاحملادثة املوجهة هي نوع من 

احلوار املخطط واملقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفهي يف املواقف 
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ة احلوارية املختلفة ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من أطراف احملادث

 .الدور الذي يؤديه يف احملادثة

 األلعاب (ب

هناك كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوار، منها ما ميارس يف احلياة 

اليومية بغرض التسلية واملرح، ومنها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبري 

د حبسب قواعد كل ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفرا. الشفهي

 .لعبة ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه

 املناقشة (ج

 :تأخذ املناقشات أشكاال متعددة من حيث تنظيمها وإدارهتا كاآليت

 املؤمتر 

 املناقشات العامة 

 املنتدى 

 احللقة الدراسية 

 دراسة موضوع ما 

 اسرتاتيجية اجملموعات الصغرية (د

 :من أمهها ،رق متعددةتشتمل اسرتاتيجية اجملموعات الصغرية على ط
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 أسلوب الوصف الذهينbrain strorm 

 طريقة لعب األدوارrole playing 

 أسلوب مناقشات جمموعات العملtask group discussion 

 أسلوب مناقشات اللجانpanel discussion 

 (65-72: 5113اللبودي، ) 

 مناقشة البحث .ه

 .ةالكالميف تعليييهار "لعبة دمية األصابع"يلة التعليماستخداموس .1

يف " لعبة دمية األصابع"وسائل التعليمابستخدامتعليممهارةالكالم قام الباحث 

حتتاج إىل األدوات  ال سهلة وسائلهالاستخدام هذأبربعة لقاءات، و التجرييب  الفريق

والتالميذ يهتمون كثريا هبا يف التدريس حيث يستفيدوهنا، وهذه  .ابسيطةخطواهتالكثرية و 

توسيع مهارة ، و تطوير املفرداتها،و كتشافللتالميذ وا  املواهب الكامنةالوسيلة سوف تنمي

 .معينة

 قالت أنو االبتدائيةاألثنىاللغة العربية يف مدرسة توفيقية  علمةقابل الباحث مع م

كزوا يف الدرسويتكلمون مع رت شرح املدرس وال يكثرياب  املادة واليهتمونالتالميذاليفهمون عن

لعبة دمية "يعد املعلم ابداعا وابتكاراي يف التعليم بصناعة بناء على ذلك .أصدقائهم

قبل التعليم، وحيركها املعلم ابستخدام أصابعه ويتكلم أمام التالميذ  على أساس "األصابع
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زمالئهم بعد يالحظون ويشاهدون ما مع  ونوحياور املوضوعات املعينة،ومن مثهم يناقشون 

 .لدى التالميذ تعليم ومحاسةالملية يف ع التعليم حيةيكون قاله املعلم وهذا

 يف تعليييهارةالكالم" لعبة دمية األصابع"يلة التعليماستخداموسأتثري  .2

ع  ا رتفاملوجودة يف ميدان البحث أن هذه الوسيلة هلا أثر جيدال البياانت وردت

ة بني بجمموعة التجر نتائج البحث يف على  بناءيف تعليممهارةالكالمالتالميذكفاءة 

الذين  التالميذيزيد عدد املذكورة هي  البياانت.القبلي واالختبار البعدي االختبار

الذين  التالميذ، ويزيد عدد طالبا 06إىل  انحيصلون على مستوى ممتاز وهو طالب

 التالميذطالب، وينقص عدد  2طالب  إىل  3حيصلون على مستوى جيد جدا وهو 

، وينقص عدد واحد بطال طالب إىل 2ون على مستوى جيد وهو الذين حيصل

وينقص . واحد إىل طالب البانط لذين حيصلون على مستوى مقبول وهوا التالميذ

 إىل طالب طالبا 03صلون على مستوى ضعيف وهو من الذين حي التالميذعدد 

أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار  على وهذا البيان يدل .واحد

 .القبلي

تطبيقاستخدام وسائل  قبلعملية التدريسللفريق التجرييب  يف املالحظة بناء على

، ليس مهارة الكالم استيعابيف  ةمنخفضأن قدرة التالميذ" لعبة دمية األصابع"التعليم 

هلم محاسة قوية يف التدريس ألن عملية التعليم تقليدية بدون الوسائل التعليمية لذا 
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 التالميذزادت محاسة ائل التعليميةوساملعلمال استخدمتسبب امللل وغري جذاب، عندما

 .ومحاسة الوجدان لسانالموعتهم بطالقة مع أعضاء جم نهم يتكلمو التدريسو يف عملية 

لعبة دمية "استخدام وسائل التعليم ، ظهرت تأثري ةاعتمادا على البياانت السابق

حظة يف واملال القبلي واالختبار البعدي االختبار بناء على نتيجةفعاالأكثر " األصابع

 .االبتدائية كاديرياألثنىمدرسة توفيقية 

 نتائج البحث .و

" لعبة دمية األصابع"استخدام وسائل التعليم تأثري  يفبعد إمتام إجراء البحث العلمي 

النتائج الباحثعلى  وصلدرسة توفيقية األثىن االبتدائية كاديريمبيف تعليممهارة الكالم 

 :التالية

شرح  ،كما يلييف تعليممهارةالكالم  " مية األصابعلعبة د"تنفيذ وسائل التعليم  .0

جديدة،  اتالباحث املفرد ىأعطمث ،والتعليمات اليت تتعلق ابلوسائل الباحث املادة

أمر الباحث اليت تتكون من مخسة أشخاص،  املعينة إىل اجملموعات التالميذقسم 

عضاء ساعد أتالقدرة املرتفعة  هاملكتيتالكل جمموعة   لكل فرقة أنتتكلم،

التالميذ أن يتكلموا مع أصدقائهم القدرة املنخفضة حىت يستطيع  هاملكتيتالةموعاجمل

دون بعد انتهاء العمل قام الباحث املسابقة الفردية أو االختبار الفردي .جيدا

دي وتربع النقاط من نتيجة املسابقة الفردية أو االختبار الفر  ىعطالتعاون بينهم، أ
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جملموعة لن الباحث أي  ا، أعيجة الفرد ونتيجة اجملموعةحسب نت نتيجة اجملموعة،

 . املناسبة مث يعطي اجلوائز اليت لديها أعلى النتيجة

 يفا قواي لدى رغبة التالميذتأثري " لعبة دمية األصابع"وسائل التعليم استخدام تأثر  .5

عليم وليكون التدرسة توفيقية األثىن االبتدائية كاديريمبلكالم ا تعليممهارةنفوسهمل

أكرب من نتيجة التقدير  3،12اإلحصائي =  tنتيجة بناء علىوذلك مرحيا وجذااب،

=  %1،12وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي 785، 5=  %1،10املعنوي 

 . السابقفروض البحث  يناسب مع مقبول أي aHوذلك مبعىن أن   110،5
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