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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

هي جمموعة من املعارف واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن ميتلكها  قدرةال

الوسائل مجع من وسيلة. 1املدرس أو احملاضر ويتدبرها ويتقنها يف تنفيذ املهام املهنية.

الوسيلة هي طريقة االتصال ابملعلومات و وسيلة بني الثنائي او وسيلة االتصال كمثل 

أما يف قاموس حممود يونس,   2اجلريدة, اجمللة, الراديو, التلفاز, امللصق, و البريق.

الوسائل هي شيء مستطاع الذي   3الوسائل مبعىن أسباب يقرب إىل شيء أخر.

لتعليم عند الطالب.   ا عملياتيبّلغ الرسالةَ  و يرتقي الفكر والشعور والرغبة حّّت يزيد 

إّن وسائل التعليم ختتلُط بني ( Rosyidi)يف رشيدي  (Soeparnoكما قال سوابرنو )

 4.اخلردوات والربجميات. بعبارة أخرى, أهنا اخلردوات اليت يشتمل ابلربجميات

                                                 

1Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,  

(Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ketiga 2010), hal. 4 
2 Victoria Bull, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 

2015), hlm. 274-275 

 ٢٢4 .ص (,,2٠٠٢حممود يونس :)جاكرات,اإلندونسية-العربيةقاموس  ,حممود يونس3 
4 Abdul Wahab Rosyidi,  Media Pembelajaran Bahasa Arab , (Malang : UIN Maliki Press, 

2009) hlm. 26 
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هيدية". وسيط، أو مت كلمة وسائل أصلها من الالتينية و هلا معىن حرفيا "وسط،

 5ع البعض.م يف قاموس البصري " وسائل "تعين كل شيئ ُتْسَتْخَدُمها لتقريب

الوسائل وسيط أو رسالة متهيدية من املرسل إىل املتلقي. أما وسائل التعليم شيء 

ّت ألفكار واملشاعر والرغبات )الطالب( حيستطيع أن حيقق رسالة وميكن أن حتفز ا

لتعليم مزيج من وسائل ا . وفقا لسوابرنو يف رشيدالتعليمالتعليم و  عملياتتشجيع 

 هرد وير(. وبعبارة أخرى، فإن وسائل softwareوالربجميات ) (hardware)األجهزة 

 6.لسوف ويرمُيََْلُ   الذي

جيا يف التعليم جزٌء من تكنولو  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإّن 

التعليم، و وسائل التعليم و تكنولوجيا يف التعليم بينهما جزٌء مشرتٌك وهو استخدام 

يا شبكة التعليم. تكنولوج عملياتاملواد، واألدوات، واألجهزة التعليمّية، لتحسني 

بكة شال استخدامالكمبيوتر، كل من األجهزة )انرتنت، واي فاي، وما إىل ذلك(، و 

 7.ات قواعد البياانت، اخلاستخداممثل شبكة اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، 

                                                 

5 Adib Bisri, dan Munawwir A. Fatah, Kamus Arab-Indonesia Al Bisri, (Surabaya: Pustaka 

Progessif, 1999), hlm. 778 
6 Rosyidi, Media Pembelajaran…, hlm. 26 
7 Sahid, Pengembangan Media Berbasis ICT.pdf. hlm. 5 
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مهارة الكالم هي أهّم مهارات يف اللغة. ألهنا جزء من املهارات املكتسبة 

ية. كجزء أساسي مهم يف تعّلم لغة األجنب لطالب، حّت تُ ْعتَ بَ ُر مهارة الكالم

املنتجة، و يتطلب على بعض اجلوانب النشطة و  الكالم جزء من مهارة اللغة

 لرسالةا وقواعد استخدام اللغة. هتتّم مهارة الكالم احملتوى واملعىن يف تسليم

 8لكت لطالب. شفهّيا وفقا ملستوى مهارة اللغوية اليت م

علم مهمة جدا. ألهنا من مهارات اليت يُت مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية

لناطقني اللغوية اجملّدة من ا عملياتاألجنبية. الكالم هو الالطالب يف تعليم اللغة 

 ليعرب النفس ابللسان. يف هذا املفهوم, الكالم هو املهارة اللغوية اجملّدة واملنتجة.

  ٢وجيب على للطالب أن يوّّل جوانب اللغة و قواعد اللغة.

 نإن فوائد مهارة الكالم وسيلة التعامل بني الناس وفهم الناطقني الذي

يريدونه. بُدأ التعليم بعد الطالب يعرفون أصواَت اللغة العربية و يفرقون أصوات اللغة 

العربية وغريها. فلذلك, إطار التعليم من مهارة الكالم يعين ممارسة األصوات و 

 املفردات اللغة العربية أو استخدام اللغة اللسانية ابلدراجة الصعوبة املختلفة.

                                                 

8Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 88-89 
9 Ibid, hlm. 88. 
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كان   ّم ابحملتَوى واملعىَن يف إّتصال الرسالة ابللسان.تعليم مهارة الكالم يهت

الطالب  يستطيعون أن يستعملوا  الشاكلة والطريقة التعليمية املناسبة بقدراهتم. و 

ولذلك,   .1٠ابستخدام اللغة اللسانية املتنوعة عملياتشاكلة مهارة الكالم حتيط 

ستخدام الوسائل وبذلك, ا .تستطيع أن تُنقص الصعوبُة اللغوية ابلوسائل التعليمية

يف  تعليم  مهارة الكالم كي يكون الطالب فامها. وترجى هذه الوسائل أن تسّهل 

 وتؤثّر للطالب يف تعليم مهارة الكالم.

وسائل  يه التعليم عملياتتستطيع أن تستخدم يف  اليت إحدى الوسائل

هو  االتواالتصوسائل تكنولوجيا املعلومات  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دراسة أو استخدام جهاز اإللكرتونية، وخاصة أجهزة الكمبيوتر، لتخزين وحتليل 

 11مبا فيه الكلمات واألرقام والصور. وتوزيع أي شيئ

الوسائل أمر مهم يف تعليم مهارة الكالم. ألنه أصول استخدام ما  ذلك

ُع سلطة إبتكار التفكري  لطالب. فلذا، إن ايلي: الفعالية والكفاءة، حّت ُيَشجِّّ

تعليم وفقا لغرض ال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتغرض استخدام 

                                                 

10 Rosyidi, Media Pembelajaran…,hlm. 66. 
11 Muhammad Nasir Pambudi, Model Pembelajaran Berbasis ICT I.pdf, hlm. 6 
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ي املزيد و يعط وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف نفسه. استخدام 

 . التعليمالفوائد يف 

ختتار الباحثة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج 

 املفضلة يف تولونج أجونج.  املدرسة األهن

من انحية أخرى، تعليم مهارة الكالم يف فصل أقل.ألن املدرس يستخدم 

أسلوب و طريق تدريس القدمي الذي مييل إىل أن تركز على املدرس ليس 

الطالب. و عوامل األخرى مرافق التعليم كامل ولكن مل يستطيع يف استخدامها. 

 سائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو فلذالك كفاءة املدرس يف استخدام 

 هلا أثر كثري على نتائج التعليم.

تخدام اس علىكفاءة املدرس  وبناء على ذلك، ختتار الباحثة املوضوع

 ملدرسةاب يف تعليم مهارة الكالم وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .ية احلكومية األوىل تولونج أجونجالثانوية اإلسالم
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 البحث حتديد  .ب

 يف: رسالة املاجستري  هرتكز هذت

 املوضوعية احلدود .1

سائل املدرس يف استخدام و  كفاءةابل املقصودة املسائل عن الباحثة دحتدّ 

 لصفا طالب لدى كالمال مهارة تعليم يف املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 احلادية عشر.

  املكانية احلدود .2

 تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة فهي املكان حدود أما

 أجونج

 الزمانية احلدود .3

 .م 2112/2121 الدراسي العام يف فهو العلمي البحث هذا عقد أما

 مسائل البحثج. 

ا املعلومات وسائل تكنولوجييف استخدام  تعيني املعيار يف املدرس قدرة .  كيف1

ة يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادي املعلومات واالتصاالت واالتصاالت

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج أجونج؟ ابملدرسةعشر 
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 وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتعليم مهارة الكالم ب عمليات. كيف 2

لونج ية احلكومية األوىل تو الثانوية اإلسالم ابملدرسةيف فصل احلادية عشر 

 ؟أجونج

عليم يف ت وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ما مشكالت استخدام 3

ألوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية ا ابملدرسةمهارة الكالم يف فصل احلادية عشر 

 ؟ و حّلها تولونج أجونج

 أهداف البحث  .د

 يا املعلوماتوسائل تكنولوجيف استخدام  تعيني املعيار يف املدرس قدرة. ملعرفة 1

الثانوية  ابملدرسةيف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر  واالتصاالت

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

 االتوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصتعليم مهارة الكالم ب عمليات. ملعرفة 2

لونج ة احلكومية األوىل تو الثانوية اإلسالمي ابملدرسةيف فصل احلادية عشر 

 .جونجأ
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 تعليم يف وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ملعرفة مشكالت استخدام 3

ألوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية ا ابملدرسةمهارة الكالم يف فصل احلادية عشر 

 .و حّلها تولونج أجونج

 . فوائد البحثه

 ترجو الباحثة أن تكون هلذه البحث فوائد كما يلي:

 النظرية الفوائد. 1

نتيجة من هذا حبث العلمي يستطيع أن يصري كنز العلمية الذي 

 .يستخدمه كمرجع البحث يف يوم املستقبل، و خاّصة عن تكنولوجيا التعليم

 عمليات.  فائدة ال2

أ. لرئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.كرأي 

 مزيد مناسب يف مساعدة على حتسني نوعية التعليم فيها. 

ب. ملدرسني اللغة العربية ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج 

 أجونج.
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جع ايصري حبث العلمي املرجع ملدرسون هناك. و هو يصري مر 

علومات وسائل تكنولوجيا املاللغة العربية  خاصة يف استخدام  التعليم

 يف تعليم مهارة الكالم.  واالتصاالت

ج. لطالب و طالبات املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج 

 أجونج.

رة كالم يف قد وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيرتفع 

 عليم مهارة الكالم.الطالب و يرتفع شجاعة يف ت

 د. لباحثني

يستطيع حبث العلمي أن يصري  مرجع العلمية يف التعليم و يف 

 حبث اآلخر املستقبل.

 . توضيح املصطلحاتو

توضيح املصطلحات ُيْستعمُل ليسّهل البحث يف الفهم عن اإلصطالحات 

اليت يتعلق ابملوضوع. جتب اإلصطالحات أن تبيّنوا مفاهيمّيا, واضحا, و 

 موضوعّيا. وأما اإلصطالحات فهي:

 . التوضيح النظرى1
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ليعمل شيئ أو َعَملٌ الذي يستعمل الشيئ. استخدام  عملياتأ.   استخدام: يعين 

 هو استعمال الطريقة يف ارتفاع التعليم اللغة العربية, خاصة يف مهارة الكالم.

غوي أهنا: أداء لب. أن حندد للمهارة تعريفًا يتناسب مع املهارات اللغوية وهو 

)صويت أو غري صويت( ستمسز ابلسرعة، والدقة، والكفاءة، والفهم، ومراعاة 

و مهارة الكالم: جزء من مهارة اللغة  12القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة.

 النشطة و املنتجة، و يتطلب على بعض اجلوانب وقواعد استخدام اللغة.

لمني لغة لتلبية خمتلف احتياجات متعج. وسائل التعليم هي وسائل اليت بنيت 

دف أن يوضح ويسته. األجنبية، وتؤثر بشكل كبري املتعلمني اكتساب اللغة

معاين الكلمات والرتاكيب واملفاهيم الثقافية اجلديدة، وذلك عن طريق 

استعمال الصوار واخلرائط والرسومات والنماذج احلية، والبطاقات، وغريها مما 

وسائل  13راسني بدالالت الكلمات األجنبية.يساعد على تعريف الد

يم، و يف التعليم جزٌء من تكنولوجيا التعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                 

 8م(، ص.  1222، )دار املسلم: الرايض، املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  12 

 
(، ص. 1٢8٢املنصورة: إيسيسكو، جامعة الناطقني هبا مناهجه و أساليبه، )رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري  13

116 
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وسائل التعليم و تكنولوجيا يف التعليم بينهما جزءٌ مشرتٌك وهو استخدام املواد، 

 .التعليم عملياتواألدوات، واألجهزة التعليمّية، لتحسني 

 يخدامست. التوضيح اال2

كان تعليم اللغة العربّية يف هذه املدرسة مازل انقصا خاصة يف تركيز مهارة 

الكالم. ومن أهّم مهارات مهارة الكالم. ألّن الكالم هو ألة املواصالت مع اآلخرين. 

ابلكالم نعود الطالب التعبري الصحيح ابللغة الصحيحة و نزودهم ببعض الكلمات 

على وصف ما يشاهدونه من طيور، أو حيوان، أو  والتعبريات اليت تالئم طالهبم

ا هل وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتفلذالك استخدام  .صور أو غري ذلك

 أثر كثري على نتائج تعليم مهارة الكالم.

 . منوذج البحثز

 

 

 

 

 

 

وسائل تكنولوجيا املعلومات مهارة املدرس يف استخدام 
 واالتصاالت

 مهارة املدرس

 تعليم مهارة الكالم

 املالحظة الوثيقة

 مشكالت استخدام عمليات

 املقابلة املتعّمقة
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الباب الثالث: منهج البحث. حيتوى على: أ. تصميم البحث، ب. حضور ( 3)
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 و احلقائق يللحت احلقائق، تقدمي موضوع البحث، عن موجز بيان على يشتمل و

سائل الشرح عن م حيث حيتوى علىمناقشة البحث  الباب اخلامس:( 5) .البحث

 رتاحات.قحيث حيتوى على التلخيص واإل ( الباب السادس: اخلامتة6البحث. )


