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 الباب الثاين

 نظرايت البحث

 الكفاءةمفهوم  .أ

 درسامل ةكفاء  تعريف .3

ونًيا، قان اليت هلا صالحيةحالة  اآلخر هو معىن .القدرةهو  الكفاءة عىنم

حول  3وهو ما يعين حالة السلطة أو استيفاء املتطلبات وفًقا لألحكام القانونية.

بشأن املدرسني واحملاضرين  5002من عام  41رقم املادة  يف إندونيسيا قانون

صراحة على أن "الكفاءة هي جمموعة من املعارف  4من املادة  40نصت الفقرة 

واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن ميتلكها املدرس أو احملاضر ويتدبرها ويتقنها يف 

 2تنفيذ املهام املهنية".

نفسه ، يف   املدرسمبصطلح كفاءة  (Broke and Stone) جادل بروك وستون

ابعتبارها وصًفا للطبيعة النوعية  املدرسأن كفاءة  (E. Mulyasaمولياسا ) كتاب

                                                 

1Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi 

Guru, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hal.97  
2Undang-Undang…,hal. 4 
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 هي وصف نوعي للطبيعة ذات مغزى املدرستبدو كليا أن كفاءة  املدرسلسلوك 

 1.املدرسلسلوك 

هي مزيج من القدرة على مزج القدرات  املدرسمث خلص إىل أن كفاءة 

معايري  االشخصية والعلمية والتكنولوجية واالجتماعية والروحية اليت تشكل رمسيً 

الذي  عليمالت، و الكفاءة املهنية للمعلم، واليت تشمل إتقان املادة، وفهم الطالب

 لم، والتطوير الشخصي واملهنية.يتع

 5002لسنة  41هورية إندونيسيا رقم وفًقا لالئحة وزير الرتبية الوطنية جلم

اليت جيب  الكفاءةني ، فإن أنواع املدرسبشأن معايري املؤهالت األكادميية وكفاءات 

ليت الرتبوية والشخصية واملهنية واالجتماعية ا الكفاءةون تشمل املدرسأن ميتلكها 

فإن  ، يتم احلصول عليها من خالل التعليم املهين. بني الواحد واآلخر. وابلتايل

يف  لكفاءةا. سيتم حتقيق هذه املدرساليت ميتلكها كل معلم ستظهر جودة  الكفاءة

 شكل إتقان املعرفة واملهارات واملواقف املهنية يف أداء وظائفهم كمدرس.

 

 

                                                 

3 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 

hal.25 
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 دراسة الكفاءة الرتبوية  .2

الرتبوي )علم الرتبية( هو العلم الذي ال  (Langeveld) لنجيفيلدوفًقا ل

يفحص الكائن فقط ملعرفة كيفية معرفة حالة أو جوهر الكائن )بشكل وصفي( 

ولكن أيًضا يتعلم كيف جيب على الناس التصرف )بشكل طبيعي(، يعين أيًضا أن 

التعليم مسؤول عن األنشطة حتقيق جوهر تعليم األطفال ، أي فعل الرتبية األخالقية 

 1قال الربوفيسور سيكون ما يلي: اه الطالب.جت

ساعدات ، أي مجيع علوم وعلوم املبعلم الرتبيةالرتبوي  ميكن استبدال كلمة

فس النظرية ، ابختصار )علم الرتبية( نليت تتم دراستها ألغراض تعليمية/ الداعمني ا

ليت ا، علم الرتبية هو فن الطالب أو مجيع املهارات يف هذه األثناء الرتبوية،

 نستخدمها لتعليم األطفال.

، فإن علم الرتبية هو علم (Saudagar dan Idrus) وفًقا لسوداجار وإدريس

ني ملدرساتعليم األطفال الذي يقتصر نطاقه على التفاعالت الرتبوية بني 

Sukardjo dan ) الدينقمر قت نفسه، وفًقا لسوكارجو و ويف الو  1والطالب.

Komaruddin) فإن علم الرتبية هو معرفة منهجية ابلتعليم الفعلي لألطفال أو ،

                                                 

4 Indah Dwi Wahyuni, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Tingkat 

SMA Negeri Di Depok, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal.15 
5 Saudagar, dan Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta : GP Press, 2009), 

hal.33 
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، فإن علم الرتبية هو نظرايت وفًقا لسوراي 1بلوغهم مرحلة النضج.لألطفال حىت 

ام التعليم، ظ، حول نيم وتنفيذه وفًقا لقواعد التعليمحول كيفية تنفيذ التعل

، حتية، واألساليبتعليمية والبنية الترافق ال، واملواألهداف التعليمية، واملواد التعليمية

  تعليمالبيئة  ية املستخدمة لتوفريالتعليم وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو 

 7ري.ااجلليم كمكان للعملية التع

، ميكن استنتاج أن الكفاءة الرتبوية هي إحدى القدرات بناء على ذلك

ميكن حتقيق  اه أفضل حبيثلتنظيم وتوجيه الطالب حنو اجت املدرساليت ميتلكها 

لى إدارة ع لكفاءة الرتبوية هي قدرة املدرساألهداف التعليمية احلقيقية ابلكامل. ا

 تعلم الطالب واليت تغطي على األقل األمور التالية:

 فهم البصرية / األساس التعليمي .4

يتمتع املدرس خبلفية تعليمية علمية لذا فهو يتمتع خبربة أكادميية وفكرية. 

القائم على املادة )املواد( ، جيب أن يكون لدى  التعليمابإلشارة إىل نظام إدارة 

 املدرس تطابق بني اخللفية العلمية واملادة اليت يتم تدريبها. ابإلضافة إىل ذلك،

                                                 

6 Sukardjo dan Komaruddin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasiny, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2009), hal.7 
7 Surya Dharma, Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2010), hal.24 
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راسي. وميكن إثبات  يف الفصل الد التعليمتنظيم  ميتلك املدرس املعرفة واخلربة يف

كل من هذين األصلني من خالل الدبلومات األكادميية ودبلومات مهارات 

 التدريس )شهادات التدريس(.

 فهم الطالب .5

ال ميكن التدريس وفًقا للرأي احلديث بدون معرفة الطالب. إذا قمنا بتدريس 

ًضا مادة التدريس، فيجب علينا أيأحد املوضوعات، فلن يكون كافًيا إذا أتقن 

معرفة الطفل ألننا نعلم الطفل ابلفعل. مل يعد جيب اعتبار الطفل وعاًءا جيب 

ملؤه من قبل املدرس مع مادة الدرس، وال يتم تنفيذ مادة الدرس للطالب، 

 ،ة اجلسميةحاج وجيب تكييف مادة الدرس مع احتياجات الطفل مثل:

 رية.الفكو حاجة  االجتماعية حاجة

للتدريس بشكل صحيح ، يتطلب معلومات كاملة عن الطالب. الوصف 

الذي جيب ملؤه لفهم الطالب ، على سبيل املثال ، عن معلومات الطفل الشخصية 

ك(، الذكاء )أرقام التمارين، نتائج ، وما إىل ذلمسا، البياتات احليوية لبآابء)األ
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سة، واهلواايت، والصفات االختبار(، الصحة، الظروف املنزل، واتريخ املدر 

 1، وما إىل ذلك اليت تعترب ضرورية.الشخصية، واملثل العليا

ون. ملدرساالرتبوية اليت جيب أن ميتلكها  الكفاءةيعد فهم الطالب إحدى 

توى ، وهي مسألقل جيب على املدرس فهمها من طالهبمهناك أربعة أشياء على ا

 ملعريفالذكاء واإلبداع واحلالة البدنية والتطور ا

 تطوير املناهج / املناهج .3

بشأن العمليات املعيارية للتعليم  5043لعام  12رقم  قانون وزارة التعليميف 

ة لكل ماد التعليماألساسي والثانوي ذكر أن املنهج هو مرجع إلعداد أطر 

 دراسية.

 ميتصميم التعل .1

لرتبوية ا الكفاءةم هو أحد يتصميم التعل. ميإعداد منهج وخطة برتامج التعل

 م.                                      ياليت جيب أن ميتلكها املدرسون، واليت ستؤدي إىل تنفيذ التعل

 م يالتعل خطواتتنفيذ .2

                                                 

8 S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 25 
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 التعليمتامج م، كمنتج لرب يم إىل خطة تنفيذ التعليسيؤدي إعداد برتامج التعل

ة تنفيذ وعمليم يقصري املدى، والذي يتضمن مكوتًا من برتامج أنشطة التعل

األساسية واملواد القياسية  الكفاءةالربتامج. تتضمن مكوتات الربتامج 

 التعليمموارد و  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواألساليب والتقنيات و 

هي  تعليمالووقت الدراسة واملوارد الداعمة األخرى. وابلتايل فإن خطة تنفيذ 

يف األساس نظام يتكون من مكوتات مرتابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض، 

 .ءةالكفاوحتتوي على خطوات تنفيذها، لتحقيق األهداف أو تكوين 

 م الرتبوي واحلوارييتنفيذ التعل .1

ميكن للمعلم إنشاء مواقف تعليمي لألطفال املبدعني والنشطني واملرحني. 

نوا من استكشاف إمكاتاهتم وقدراهتم توفري مساحة واسعة لألطفال ليتمك

 حبيث ميكن تدريبهم وتطويرهم.

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستفادة من  .2

اعدة األطفال م ملسيالتعل لأثناء التنظيم، يُنصح املدرس ابستخدام وسائيف 

على فهم املواد املقدمة. التعرف على تفاعل األطفال ابستخدام التكنولوجيا. 

 وسيلة داعمة للمساعدة يف تسهيل وجيا املعلومات واالتصاالتتكنولتعد 
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ومات ، وتسهيل عرض البياتات واملعلالكفاءةوتكوين  التعليمحتقيق أهداف 

 واملواد التعليمية والتغريات حضاره.

 تقييم حتصيل الطالب .8

ات بعض. ميكن أن تؤدي هذه االختالفاىل كل طالب لديه فرق بني بعضهم 

إىل اختالفات يف األنشطة األخرى، على سبيل املثال مسألة إبداعية، وميكن 

إىل اختالفات فيما يتعلق إبجناز الطالب. جيب أن  التعليمأن تؤدي أمناط 

يعرف املدرس هذه املشكلة حىت يتمكن من اختاذ إجراءات تعليمية أكثر 

 مالءمة وكفاءة.

 وسائل التعليممفهوم  .ب

 تعريف وسائل التعليم .1

 وسائل التعليم هي وسائل اليت بنيت لتلبية خمتلف احتياجات متعلمني لغة

األجنبية، وتؤثر بشكل كبري املتعلمني اكتساب اللغة. وفقا جلمعية تعليم الوطنية 

قيل، أن الوسائل هيئة االتصال، إما حرفيا أو مسعيا أو بصراي وكذلك املعدات. 

تقنّية االستعمال الوسائل  1وسائل أن تستطيع أن ترى، تسمع وتقرأ. وتنبغي

                                                 

9 Rosyidi, Media Pembelajaran..., hlm. 26-27 
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 التعليمية يف العملية التعليمية إىل ظهور اجتاه حديث نسبيا يف جمال تعليم اللغات

 الثانية يتبىن فكرة االعتماد عليها يف تعليم اللغة.

ويستهدف أن يوضح معاين الكلمات والرتاكيب واملفاهيم الثقافية 

ة، وذلك عن طريق استعمال الصوار واخلرائط والرسومات والنماذج احلية، اجلديد

والبطاقات، وغريها مما يساعد على تعريف الدراسني بدالالت الكلمات 

يف الزمان العصري، انتشر تكنولوجي سريعا. والوسائل خمتلفة منها:    32األجنبية.

 11ب.كاسيت، وفيديو، و معامل لغات، و راديو، و شرائح، و حاسو 

 أنواع وخصائص وسائل التعليم  .2

 خمتلفة وفقا للغرض أو اخلصائص أو صفات الوسائل التعليمية،

، أن وسائل (Arif) يف عريف( Schramm) جمموعتها. مثال اجملموعة وفقا لشرام

 32التعليم تصنيفها وفقا خلصائصها االقتصادية، واألهداف، وسهولة اإلستخدام.

حواس  من خالل قدرة التحفيز التعليمية  أن تنظر أيضامتكن خصائص الوسائل 

 البصر والسمع واللمس والذوق والشم.

                                                 

(، ص. 3111 إيسيسكو،املنصورة: جامعة أساليبه، )رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و  32 

331 

11Rosyidi dan Ni’mah, Memahami Konsep Dasar, hlm. 36 
12Arief S.Sadiman, Dkk, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan Dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 28 



22 

 

هي  (Arif( يف عريف )Kemp) خصائص هذه الوسيلة كما قال كيمب

، التعليمية حمددة. وفقا له، تصنيف الوسائل أساس اختيار الوسائل وفقا حلالة

 31لتعليم.ا حتديد إسرتاتيجيةخصائص و اختيار الوسائل  وحدة ال تنفصل يف 

وفيما يلي، خصائص أنواع الوسائل العادة اليت استخدامها يف أنشطة التعليم يف 

 31إندونيسيا:

 وسائل الرسومات .أ

لتوجيه  الرسومات وسائل الرسومات مبا يف وسائل املرئية. تستخدم وسائل

 الرسائل من املصدر إىل املستلم الرسالة. 

 وسائل السمعية .ب

وسائل السمعية مع حاسة السمع. تسليم الرسائل برموز السمعية ترتبط 

أما وسائل السمعية فهي الراديو و الة التسجيل و معمل . اللفظية أو الشفهية

 اللغة، وغري ذلك.

 وسائل اإلسقاط الصمت .ج

                                                 

 82 نفس املراجع ص. 31

 77-82 ص.نفس املراجع  31
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 .هي تسليم الرسالة أو مادة التعليم جبهاز العرض الصمت وسائل اإلسقاط

منها إسقاط و إخنفاض، الفيلم جهاز العرض،  الصمت أنواع وسائل اإلسقاط

 ميكروفيلم، والتلفزيون، والفيديو.

 Gerlachابإلضافة إىل بعض من هذه اخلصائص، وفقا لغريالخ و آيل )

dan Ely) يف األزهر (Azhar :هناك ثالث خصائص الوسائل، منها ،)

 تثبييت )هذه اخلصائص لتسجيل وختزين وحفظ عن احلوادث(، خصائص

خصائص االستغاللية )حدث التحويل ميكن أن يكون ممكنا ألن وسائل لديه 

  31خصائص التحويلية.

 وظيفة الوسائل التعليمية .3

 31الوسائل التعليمية هلا وظائف، منها:

 مصادر التعليم  .أ

منها رسالة، والناس واملواد واألدوات  نظام التعليم هي مقوم التعليممصدر 

 والتقنيات والبيئات، حيث ميكن أن تؤثر على نتائج تعلم الطالب. 

 وظائف الداللة .ب

                                                 

15 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 3 
16 Azhar, Media Pembelajaran..., hlm. 37 
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وهي القدرة على إضافة وسائل يف تعليم املفردات )رموز لفظية( ومعنها يفهم 

 .حقا لطالب

 وظيفة علم النفس  .ج

كن مي االهتمام وظيفة من ( أ)كانت وظيفة علم النفس كثرية، منها: 

ائل التعليمية للموضوع. الوس وطالبة أن حتسني االنتباه طالبا لوسائل التعليمية

املستخدمة من قبل هذه الوظائف هو جهاز العرض الشفافيات. ذلك أنه من 

خالل وسائل املرئية قدرة على شرط الطالب أن يالحظوا ويذكروا يف حصول 

ف. تثري أي مشاعر والعواط فية هيوظيفة العاط ب() حمتوايت الدرس أكرب.

ومستوى القبول أو رفض الطالب إىل شيء. أمثلة على وظيفة الوجدانية 

 التلفزيون كوسيلة للتعليم.

وظيفة اإلدراكي هي الطالب الذين يتعلمون من خالل وسيلة ( ج)

للتعلم واكتساب واستخدام أشكال التمثيل )الدولة( اليت متثل أغراض اليت 

وظيفة اخليال هي ميكن ( د)ا يف شكل الناس أو وقوع األحداث. واجهتها. إم

 لدافع هو سعيا وظيفة( ه)التعليمية أن حتسني وتطوير خميلة الطالب.  لوسائل

تشجيع و متكني وحتفيز الطالب أن تشارك بنشاط يف عملية التعليم.  املدرس أن
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تماعية االج االجتماعية والثقافية هي التغلب على أي مشكالت وظيفة( و)

 والثقافية للتواصل بني الطالب يف عملية  التعليم.

 الوسائل التعليمية فوائد .4

قاال أن ( Azharيف األزهار ) (Sudjana dan Rivaiوفقا لسوجاتا و رفعي )

 :يف عملية التعليم منها التعليمية الوسائل فوائد

 تعليماليصري التعليم املزيد من االهتمام وذلك لتحفيز الطالب على  .أ

 .مواد التعليمية ستكون ظاهر جدا حبيث ميكن فهمها بسهولة .ب

وختتلف طرق التدريس، يصري الطالب ال حيصلون على ابملل ، وخاصة   .ج

 .عندما  عملية التعليم

ميكن أن يتعلم الطالب نشاط التعليم، و أنشطة أخرى مثل جمرد االستماع  .د

 37.إىل املدرس

 من استخدام الوسائل التعليمية يففلذا، هناك بعض الفوائد العملية 

 عملية التعليم، منها:

                                                 

 82 نفس املراجع ص. 17 
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وسائل التعليم أن توضيح عرض الرسائل واملعلومات وذلك لتسهيل عملية  .أ

 التعليم

ميكن وسائل التعليمي تعزيز وتوجيه انتباه الطفل و للدافع التعليم، مزيد  .ب

 ممن التفاعل املباشر بني الطالب والبيئة، وإمكانية للطالب أن يتعل

 . بنفسهم وفقا لقدرهته و راغبنهم

ميكن لوسائل التعليم  أن تغلب على القيود املفروضة على احلواس، الفضاء،  .ج

 والوقت. 

ميكن لوسائل التعليم أن توفري جتربة مشرتكة للطالب حول أحداث يف  .د

 .بيئتهم

إن وسائل التعليمية هلا دور مهم جدا لدعم القدرة على التفكري 

الب لفهم املعرفة والقدرة. يف هذه احلالة ال سيما يف دراسة اإلبداعي من الط

اللغة العربية ستوفر سهلة لفهم وتذكر املواد اليت مت تقدميها. حىت مع استخدام 

 الوسائل التعليمية للمسامهة يف أنشطة تعليم اللغة العربية.

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ج

 .هو التكنولوجيا املعتمدة على احلاسوب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو دراسة أو استخدام جهاز اإللكرتونية، وخاصة 
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 ، لتخزين وحتليل وتوزيع أي إعالم فيهتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أجهزة 

  12الكلمات واألرقام والصور.

جيا ات  التكنولو استخدامو  يشري هذا املصطلح إىل عملّية استخدام خمرجات  

املختلفة، من أدواٍت وأجهزٍة، ووسائَل مسعّيٍة وبصريٍّة وغري ذلك، واالستفادة منها يف 

ن تكون )التكنولوجيا يف التعليم( جزءًا م املؤّسسات التعليمّية املختلفة، لذلك

 ستحداثتوامل ( فهي تعرّب عن استخدام األجهزةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)

 .التكنولوجّية يف ميدان التعليم، وإدارة املؤّسسات التعليمّية

تكنولوجيا االتصاالت يسري بسرعة كبرية وزايدة التأثري على أمناط االتصال يف 

اجملتمع. أدوات مصنوعة من تكنولوجيا االتصاالت مثل األقمار الصناعية والتلفزيون 

ىن خاصا يعطي مع ت واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماوالراديو والفيديو والشريط و 

لعملية التواصل بني البشر. فضال عن التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا االتصاالت 

ال تعرف احلدود اإلقليمية، األيديولوجيا والدين والعرق والتكنولوجيا قد يقلل بشكل  

 31كبري املسافة يف الزمان واملكان.

                                                 

18 Pambudi, Model..., hlm. 6 
19 Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 20113) hlm. 1 
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 والتكنولوجيا من أجل حياة اإلنسان. استخدامالتعليم هو وسيلة لتحويل العلم 

احتياجات و  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا االتصاالت ألغراض التعليم و 

ألن املنهج العلمي، املنهجي والعقالين، كما هو  22.الرتبية اإلعالمية من أجل التعليم

ف التعليمية ب، واألهداية هلذا السبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمطلوب من قبل ال

 الفعالة ميكن أن يتحقق بكفاءة.

االتصال هو عملية إيصال املعلومات من شخص إىل آخر عن طريق استخدام 

ينة. أو رمز أو التوقيع على حتقيق أهداف مع وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واملواقف تستهدف  اتوفيما يتعلق ابلتعليم واالتصاالت يهدف إىل زايدة املعرفة واملهار 

الطالب يف سياق معني. ومتشي مع التغريات يف اجملتمع، وينبغي أن توجه تقدم العلوم 

كنولوجيا توالتكنولوجيا يف حتسني نوعية اجملتمع. تبذل جهود مع كيفية االستفادة من 

من خالل النهج التكنولوجي.  التعليم، وخاصة عملية املعلومات واالتصاالت

ة لديها بعض اخلصائص اليت هي ذات أمهية كبري  علومات واالتصاالتتكنولوجيا امل

 ألغراض التعليم.

                                                 

 5نفس املراجع ص.  80 
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لديها وظائف واسعة، ال يقتصر على  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نمية يف الفصول الدراسية، ولكن أيضا كمدخل للت التعليماحتياجات أنشطة التعليم و 

لم نهجية وعقالنية وفقا ملتطلبات العوتطوير املناهج ودراستها علميا ومنطقيا، م

 23وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كثري. منها: و كما عرفنا، والتكنولوجيا.

والربجميات  (hardware( )سوت وير)تكنولوجيا احلاسوب، كل من األجهزة  .4

زين خت وسائل. ويشمل هذا املعاجل )معاجلة البياتات(، (software( )سوفت وير)

البياتات / املعلومات )القرص الصلب، قرص مدمج، أقراص فالش، وذاكرة، 

الكاتب(،  وبطاقات الذاكرة، وما إىل ذلك(، وجهاز تسجيل )قرص مدمج

وأجهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفأرة واملاسح الضوئي والة التصوير، وما إىل 

الة املكرب الصوت،  ذلك(، وجهاز اإلخراج )شاشة وطابعة، وجهاز عرض، و

 وما إىل ذلك(.

تكنولوجيا املتعددة، مثل الكامريات الرقمية وكامريات الفيديو، ومشغل الصوت  .5

 .والفيديو العب، اخل

 (.اإلمييل)الربيد اإللكرتويّن  تكنولوجيا االتصاالت واهلواتف، .3

                                                 

21 Sahid, Pengembangan Media Berbasis ICT.pdf. hlm. 5 
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رتنت، ، كل من األجهزة )انتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التكنولوجيا شبكة  .1

 تكنولوجيا املعلوماتالشبكة مثل شبكة  استخدامواي فاي، وما إىل ذلك(، و 

 22.ات قواعد البياتات، اخلاستخدام، والربيد اإللكرتوين، واالتصاالت 

لوجيا املعلومات تكنو إّن )الوسائل التعليمّية( و)التكنولوجيا يف التعليم( جزٌء من 

 ئل التعليمّية والتكنولوجيا يف التعليم بينهما جزٌء مشرتٌك وهو، والوساواالتصاالت

 .لتعليمااستخدام املواد، واألدوات، واألجهزة التعليمّية؛ لتحسني عملية التعليم و 

نولوجيا تكات عديدة لاستخدامهناك  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتات استخدام

السبورة أو اللوح الذكي، فهو  :، منهايف املؤّسسات التعليمّية املعلومات واالتصاالت

 .أكثر تشويقاً ومتعةً  التعليميتفاعل مع الطالب وجيعل 

وسائل التكنولوجيا يف التعليم وسائل تقليديّة: وهي الوسائل التعليمّية وميكن 

مواد تعليمّية تُعرض بذاهتا، مثل: العينات ، واللوحات التعليمّية،  :تصنيفها لفئتني، مها

والدمى، وامللصقات، والصور املسطحة، والرسوم البيانية والتخطيطّية،  والنماذج،

مواد تعليمية تُعرض بواسطة األجهزة التعليمّية، مثل :  . واملطبوعات، واخلرائط

  .واألفالم املتحركة، واألفالم الثابتة والشرائح الشفافة الربجميات الصوتّية،

                                                 

 5 نفس املراجع ص. 88 
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 وسائلال :تكنولوجيا املعلومات، مثلوسائل حديثة: هي الوسائل اليت تعتمد على 

املتعددة، والتلفاز، واهليربميداي، والفيديو التفاعلّي، وشبكة املعلومات، واالتصاالت، 

 بني كوسيط اإللكرتوين أيضا يساع الربيد وكما. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و 

 املنزلية جباتالوا وكذلك الدراسية املقررات مفردات مجيع إلرسال والطالب املدرس

 .21إليهم أخرى مرة وإرساهلا وتصحيحها الطالب من واستالمها

االتصال  وسائل 21وأما االتصال فهو تكلم عن أشياء مع شخص اآلخر.

واصل دائمًا إىل زايدة التفاعل والت املدرسيسعى  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو 

طّور املختلفة، حيث ساعد توسائل االتصال أبشكاهلا  بينه وبني الطالب من خالل

ات تكنولوجيا املعلومطريقة التعليم، فقد ظهرت  وسائل االتصال على تطّور

 حيث أصبح من املمكن تدريس الطالب إىل جانب التعليم التقليدّي، واالتصاالت

املدارس، أو اجلامعات، أو يف بيوهتم من  بوسائل متعّددة سواًء كانوا موجودين يف

أو غري  املدرسبشكٍل متزامن بني الطالب و  عن بعد سواء تعليملخالل ما يعرف اب

 .متزامن

                                                 

 11، ص. (5045دراسة حالة: جامعة اخلرطوم، )استتخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعليم عن بعد، إبرهيم حممد علي،  21 
24 Ngainun Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 

2011), hlm. 17 
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لومات تكنولوجيا املعقد تكون مصادر  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مصادر

، واخلرائط، النماذج، والدمى تقليديّة أو حديثة، فتتمثل التقليديّة يف واالتصاالت

مباشرة أو ابإلعتماد على احلاسب،  والرسومات وغريها، أما احلديثة فقد تكون إما

لطالب بشكل وا املدرسالتواصل بني  حيث يعتمد التعليم اإللكرتوين املباشر على

نولوجيا تكاملختلفة املعتمدة على  مباشر من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا

وغريها لتفاعلّي ا كشبكة االجتماع ابلفيديو عن بعد، والفيديو  املعلومات واالتصاالت 

أّما التعليم اإللكرتوين ابالعتماد على احلاسوب فيكون ذلك من  .املتعّددة وسائلمن ال

ألقراص ا االستعانة ابحلاسوب لشرح املادة التعليمّية، أي ميكن وضع املادة على خالل

 .التعليمّية املضغوطة لتصل إىل الطالب ويستفيد منها

لغة علومات واالتصاالت يف تعلم الوهكذا أن التعريف من وسائل تكنولوجيا امل

العربية / تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام 

أن  و وجود هذه التكنولوجيا ينبغي(. التكنولوجيا كوسيلة لنقل املعلومات )املادة

 .تستخدم على أفضل شيئ الصحيحة

 الكالم نظارية مهارة .د

القدرة على تعبري أصوات العبارات  أو الكلمات للتعبري هي  إن مهارة الكالم

 عىنو مبكرة و رغبات أومشاعر إىل املخاطب.  عن األفكار على شكل آراء و ف
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أوسع، أن الكالم هو نظام من اإلشارات اليت ميكن أن تسمع و ترى ابستخدام عدد 

د ل سمن العضالت واألنسجة العضلية يف اجلسم البشري لنقل األفكار من أج

(  أن الكالم  جمموعة من العوامل 42/ الثاين :  4991احتياجاهتم. بل عند اتريغان )

اجلسمية والنفسية والعصبية والداللية وعلم اللغة على نطاق واسع حىت ميكن أن يعترب 

  52أنه أهم أداة اإلنسان املهمة لسريطرة االجتماعية.

س الذي املعىن القائم ابلنف هو األصوات املفيدة نالكالم يف أصل اللغة عبارة ع

 51.يدةويف اصطالح النحاة اجلملة املركبة املف ،يقال يف نفس كالم ،يعرب عنه أبلفاظ

أما التعريف االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم املنطوق الذي يعرببه املتكلم عما 

يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر 

أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف  يبه علقه من رأ

 52.طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

فإن املهارات مرتبطة بقدرات نظم املفردات، و النحوية و الداللية، و احلكيم 

 اجلمل اليت السليم للصوت. و كل تلك القدرات تتطلب إىل زاد من الكلمات و

                                                 

25 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011),hal.135-136 
 .291(, ص. 4925, )تركيا: مكتبة اإلسالمية, , املعجم الوسيطجممع اللغة العربية51

 .533(, ص. 4980, )الكويت: دار القلم, العربية ابملرحلة اإلبتدائيةتدريس اللغوية حممد صاحل الدين، 27
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تتناسب مع الوضح املطلوب الذي حيتاج إىل املمارسة و الرتبيات على الكثري من 

إن القدرة لرتتيب الكلمات بشكل صحيح و واضح هو  58الكالم عن طريق الفم. 

 59أتثري عظيم يف حياة اإلنسان. إما للتعبري عن أفكاره أو لتلبية احتياجاته.

نطق األصوات العربية بشكل صحيح وفقا كان املقصود من أنشطة الكالم هي 

لتلك اللغة.  ميكن أن تتحقق مهارة الكالم بعد مهارة االستماع ونطق املفردات 

و  30العربية. وميكن أن تتمثل هذه املهارات على احملادثة، واملناقشة، القصة أو اخلطبة.

ال ابللغة تصواقع اإلتصال اللغوي بني الناس يؤكد إن مهارة احلديث تنمو اوال من اإل

و يقتضي هذا انيشجع املتعلمون على أن يعربوا أبنفسهم أبسالب البسيطة، و ذلك 

 34حتح توجه و إسارف املعلني.

لثاين ا الكالم أيضا نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر, وهو الطرف

ان قيقف الفهم, فإن كمن عملية االتصال الشفوي, وإذ كان االستماع وسيلة لتح

الكالم وسيلة الإلفهام. والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال, ويتسع احلديث عن 

                                                 

28H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 

2009), hlm. 46-57. 
29Abdul Hamid, Urilbaharudin, dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab: 

Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm.42. 
30 Radliyah Zaenudin, septi Gumiandari, Bisri Imam dkk, Metodologi Strategi  dan Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab, (yogyakarta: 2005), hal.62 

 .402-401, )القاهرة: مكتبة النهضة املصرى(, ص. العربية و الرتبوية الدينةطريق تدريس اللغة ابرهيم حممد عطا, 13 
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إن الكالم  .35اكالم ليشميل النطق األصوات واملفردات واحلوار والتعرب الشفوي.

  33يستخدم وسيلة اللغة  الشفوية و الكتابة ابستخدام لغة مكتوبة.

 ( يف أوىلHenry Guntur Tariganجونتور اترجيان )ويف الوقت نفسه، وفقا هلنري 

(، والكالم هو عوامل اجلسدية والنفسية والعصبية، الداليل واللغوي Ulin Nuhaالنهى )

على نطاق واسع. ميكن اعتبار وسيلة من الرجل األكثر أمهية للسيطرة االجتماعية إذا 

املتبادلة،  املتبادل واالتصاالتالتكلم هو وسيلة رئيسية لبناء التفاهم و  11جاز التعبري.

وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة  . 32وذلك ابستخدام اللغة كوسيلة هلا

 37ولعل من أبرز مهارات الكالم مايلي: 31.اللغوية واستخداماهتا

                                                 

دكتور رشدى أمحد طعيمة, املهارات اللغوية مستوايهتا, تدريسها, صعوبتها, القاهرة : دار الفكر 12 
 482م, ص.5001ه.4152العريب, 

33Djago Tarigan dan H.G Tarigan,Teknik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa,(Bandung: 

Angkasa,1995),hal.86 
34 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2012), hlm. 99 
35Ahmad Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT,2005), 

hlm.112  

  .402(, ص. 4994: دار السوف, قاهرة) اللغة العربية،ندريس فنون علي أمحد مدكور، 11 

-11( ص. 3112هيتها و طرائق تدريسها )الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع, ان, املهارات اللغوية ما أمحد فؤاد حممود علي 17 

11 
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. نطق احلروف من خمارجها األصلية ووضوحها عند املستمع: وتلك مهارة هامة، 3

ألن احلرف إذا مل ينطق نطًقا سليًما، فقد يفهم املعىن على غري وجهه الصحيح، 

 فمثال كلمة: ذهاب، وكلمة زهاب. 

. ترتيب الكالم ترتيبًا معينًا حيقق ما يهدف اليه املتكلم واملستمع على السواء،  2

يح لفكرة، أو إقناع هبا، فاملتكلم إذا مل يكن ماهرا يف عرص فكرته بطريقة كتوض

مرتبة تنتقل من البسيط إىل املركب، ومن اجململ إىل املفصل، ومن املبهم إىل 

املوضح، ومع االستشهاد ابألمثلة والشواهد، إذا مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه أن 

 إليهم.يفهم السامعني أو يوصل ما يريد توصيله 

. تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع متدرًجا يف فهمه، فال خيرج من 1

ي، وال عن املوضوع األصل املوضوع األصلي إىل موضوعات فرعية تبعد السامعني

 تكون هناك فواصل يف الكالم تقطعه عن بعض.

يث ال ينسى حب. السيطرة التامة على كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن، 1

مثاًل: اخلرب إذا بعد  عن املبتداء، أو جواب الشرط إذا بعد عن بقية أجزاء اجلملة 

 الشرطية، كما ال ينسى ترابط األفكار وتتبعها.
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. الضبط النحوي والصرف : وتلك مهارة متعلقة ابألداء اللغوي، ألّن ضبط بنيت 1

مة قد يغري معناها، مثل  الكلمة مهم جّدا، فتغيري حركة واحدة من حركات الكل

ة ة و َعربر  و )َعررٌض و ُعررٌض و ع ررض، َعَرض(.  (كلميت: )عربر

. اإلقناع و قوة التأثري: وتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار، وعرض األدلة، و 1

وحماولة   يف املوضوع مع اآلخرين، إدراك مواطن االتفاق، وتفنيد مواطن االختالف

تفاق، وتفنيد مواطن االختالف مع ذكر األدلة املقنعة التأكيد على مواطن اال

 بطريقة مؤثرة، وخالية من التعصب املمقوت، أو االنفعال الزائد.

استخدام املفردات اللغوية: تعد األلفاظ قوالب للمعاين، واللفظ الواحد قد يؤدي  .7

 معاين خمتلفة، مثل: )املغرب: أحد أوقات الصالة، واملغرب: لزمن الغروب،

واملغرب: اسم لدولة(، اليدرك أي معىن من هذه املعاين إال من خالل السياق، 

فعلى املتكلم أن حيسن استخدام املفردات اللغوية، ويضع كل لفظ يف مكانه 

 الصحيح.

جتري أنشطة الكالم يف الفصل مبا له من جمال االتصال على اجلانبني: جانب 

املتكلم واملستمع حيث جيري الكالم ابلتبادل. فلذا، فينبغى تدريب الكالم أن جيري 
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على الرتتيب التايل هو: األول، القدرة على االستماع، والثاين، القدرة على النطق، 

 32واع اجلمل.والثالث، املعرفة عن املفردات وأن

يف مهارة الكالم هو تعليم أن يدعو الطالب لتعليم الكالم بنشاط.مع  تعليم النشاط .3

الطريقة  هبذه و  .تعليم النشاط، ويدعو الطالب على املشاركة يف كل عملية التعليم

القدرة على التعبري عن األفكار / التفكري ابللغة اليت ميكن  11متعة. يشعر الطالب

 .10الناطق األصليفهمها من قبل 

كانت مهارة الكالم و احدى مهارات اللغة األربع، اليت ينبغي أن تنتمي ابلتوازن 

يف تعليم أية اللغة األجنبية. أي التوازن بني مهارة الكالم و الستماع و القراءة و 

و ال جيوز للمعلم تفضيل الواحدة منها على األجرى. و لكن هذه املهارات  14الكتابة.

التالميذ. فجدير للمدرس الفهم أن مهارة الكالم حيث أهنا أول كل ما مهمة عند 

ية يف تعليم اللغة العربية. و ذلك ألن الغرض األساس من تعليم اللغة العرب املدرسيلقيه 

                                                 

38 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, 200 ), hlm. 

82. 
39 Zaini Hisyam, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta:Insan Madani, 2008), hlm 

xiv 
40 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,(semarang: Walisongo Press,2008), hal.20 

 .420( ص. 4950)القاهرة: دار النقافة,  ,تصميم منهاج لتعليم اللغة العربية ألجانبفتح على يونس, 13
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قدرة التالميذ على القيام ابلتكلم ابللغة العربية يف كالمهم اليومى كما أهنم يستخدموهنا 

 15الدعاء. عند تالوة القران و قراءة

و ألجل الوصول إىل الفهم الدقيق عن مهارة الكالم فيمكن املعرفة عن األسس 

( إن حقيقة الكالم وضع 4املعروفة يف عمليتها. و أما األسس ملهارة الكالم و هي: 

( و إن الوصول إىل القدرة على وضع اجلمل فيحتاج إىل الفهم أبنواع 5اجلمل املفيدة. 

د الفهم أبنواع اجلمل فيحتاج الطالب إىل التدريبات على ( و بع3تلك املفردات. 

الكالم ابستعمال تلك اجلمل من عنده و التدريبات على الفهم عن اجلمل املنطوقة 

ترجع اىل النطق ويف هذاالسياق  الكالم لصعوابت ولقد ذكرتا ان معظما 13من غريه.

 11نعرض لنتائج بعض الدراسات فيما يتصل بعيوب النطق.

 النظريةاألسس  .ه

 :إن تعليم مهارة الكالم بوسيلة الصورة يعتمد على األسس النظرية وهي

 ةاألساس الفيلوسويف: إن تطوير وسيلة التعليم ابلشعر و املوسيقى يعتمد على فلسف .4

 التعليم البنيوي. 

                                                 

42Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 81. 
43Gorys Keraf, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosda karya Offset, 2011), hlm. 6. 

,  تعليم اللغة العربية أسسه فتح على يونوس, حممود كامل النطقى,رشد علي حممد طعيمة11 
  514,ص.4992اءاته,واجر 
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 األساس الديين هو أساس املصادر من الديين. : 11األساس الديين .5

التعليم الديين من التشريعات اليت مباشرة أو غري مباشرة  ألساس النظامي: أساسا .3

لتعليم الديين يف املدارس أو مؤسسات ا التعليمميكن استخدامها كمرشد يف تنفيذ 

 الرمسية وضعت يف إندونيسيا. 

يف  .األساس النظري: و يعتمد على أهداف التعليم اليت توجد يف املنهج الدراسي .1

املائدة اآلية  11 ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا (القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

وتعين ميدان السباق وميكن تعريف  . ويقابل املنهج يف اللغة اإلجنليزية كلمة18

دة. واملتعلم للوصول إىل األهداف املنشو  املدرساملنهج أبنه الطريق الذي يسلكه 

رتبوية املقصودة ال ولكن يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة يعرف جمموع اخلربات

كان و  .12واملخططة من قبل اجلامعة إلحداث النمّو الشامل للطلبة جبميع النواحي

الكالم هو نشاط اللغة الشفهي املتعلق بصوت اللغة. و عند الكالم كان اإلنسان 

   18يلقى املعلومات عن طريق األصوات اللغوية.

                                                 

45Binti Maunah, Landasan Pendidikan. (Yogyakarta.Teras.2009), hlm. 108-109 

46
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin, (Bandung: 

Gema Risalah Press, 2007) AL MAIDAH 48 
 .44م(، ص.  5000، )القاهرة: منشأة املعارف، املدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيويةمصطفى السعدين، 17

48Djago Tarigan dan HG. Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, tt) hlm. 86. 
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 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  وسائلمن  عيوبالازااي و امل .و

 متكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أنظمة التعلي وسائلبعض مزااي استخدام 

 11 :منها

 ميكن أن تثري النماذج التعليمية .4

 وميكن أن حتل مشاكل التعلم اليت يواجهها الطالب يف وقت أقصر .5

 وميكن أن تتغلب على عقبات املكان والزمان يف احلصول على املعلومات. .3

يوفر إمكانية للطالب واحملاضرين إلجراء تفاعالت التعلم املباشر بني األفراد واألفراد  .1

 مع اجملموعات واجملموعات مع اجملموعات. 

 زايدة انتباه الطالب وتركيزهم. .2

 زايدة حتفيز الطالب. .1

 تقليل استخدام وقت تسليم املواد. .2

 جعل جتربة التعلم أكثر متعة وإرضاء وتقوية للطالب. .8

 أن يستوعب العديد من الطالب والقيام بوظائفهم مع بعض األخطاء. ميكن .9

                                                 

49 Ahmad Muhson, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2  Tahun 2010, 

hlm. 7  
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عيوب يف الله  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائل من تاحية أخرى، فإن 

 ، مبا يف ذلك:عملية التعليم

 مت تطويره يف حوار حمدود حبيث ال ميكنه حل مجيع مشاكل الطالب. .4

 ال تزال مكلفة نسبيا. .5

 تقنيات الطالب يف اإلجابة على األسئلة والتعزيز أمر مؤكد.ال ميكن رؤية  .3

 يتطلب تطويرها الكثري من التكلفة والوقت والطاقة. .1

 يف حاالت خاصة، ال ميكن تشغيله إال على مواصفات معينة للكمبيوتر. .2

 رقية مستمرة.ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتطلب سرعة تطوير تكنولوجيا  .1

 يف االعتبار ما إذا كان الطالب متعبني أو تائمني أو مرضى.ال أيخذ التقييم  .2

 بشكل عام، تقييم النتائج النهائية فقط، وليس عملية التعلم. .8

ل تقليد سلوك املعلم، مث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال ميكن ألجهزة  .9

االبتسامات وتعبريات الوجه وحركات اليد واجلسد، وال ميكن أن حتل حمل الروابط 

 الداخلية بني الطالب واملعلمني.

، ولكن ليس   كبرية جًدا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعلومات املتوفرة على  .40

 كل ما حنتاجه.



11 

 

لروابط تفاعلًيا من خالل توفري الكثري من ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد  .44

ملواقع معينة جتعلنا أحياتًا نرغب يف النقر عليها مما جيعل البحث عن معلوماتنا 

 مهجورًا خارج نطاق السيطرة.

جة الواضحة واملزع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدى نقاط الضعف يف  .45

ق الربيد هولة ، إما عن طريللغاية هي خطر التعرض لفريوس كمبيوتر ينتشر بس

 اإللكرتوين أو من خالل امللفات اليت ننزهلا.

ناعة و زمان الص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائلالعالقة بني ز. 

4.0 

على البشر القيام أبنشطة عملهم. حيث  1.0لقد سّهل تطور الثورة الصناعية 

والرايضيات والعلوم واإلنرتنت ( حالًيا التكنولوجيا ٪22تستخدم معظم األنشطة )

هي مزيج من اجملاالت الرقمية  1.0واإلنرتنت والتعلم اإلنساين. الثورة الصناعية 

ات والفيزايئية والبيولوجية والنظام القائم على النظام الفيزايئي السيرباين. تعتمد السياس

وير التعليم بشكل صاملتعلقة أبمهية التعليم يف منظور التنافسية وحتسني جودة التعليم وت

(. لدعم تعلم تكنولوجيا ICTأساسي على تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
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املعلومات مناسب جدا لالستخدام. اجعل من السهل على الطالب واملعلمني تنفيذ 

 20غري احملدود يف املكان والزمان. التعلم

، بدأت األعمال ينيف دخول القرن احلادي والعشر ( Sutrisnoسوترسينو )وفًقا ل

الرقمية يف خمتلف القطاعات يف االزدهار يف العديد من البلدان. يؤدي هذا الوضع إىل 

 حتول منوذجي يف التعلم جيب مواجهته لإلعداد للتعليم لتلبية العصر العاملي. تتطلب

إحدى مهارات القرن احلادي والعشرين تغيريًا يف تطور الفكر. من املتوقع أن يكون 

( مهارات التفكري HOTSطالب يف هذا القرن مهارات التفكري النقدي ) لدى كل

على  ، واحلصولالتعاون، و النقدي، وإجياد احللول، واإلبداع، واالبتكار، والتواصل

 24املعلومات ومهارات اإلعالم )حمو األمية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(.

الطرق جلعل الطالب قادرين  . إحدى54هناك حاجة إىل حمو األمية يف القرن 

، أي أجهزة الكمبيوتر رات من خالل استخدام التكنولوجياعلى أداء هذه املها

إلعداد  1.0، يبتكر املعلمون والتعلم. حنو الثورة الصناعيةواإلنرتنت يف التدريس 

اخلرجيني القادرين على امتالك مهارات القراءة والكتابة ومهارات البحث ومهارات 

                                                 

50 A. Sadikin, Saudagar, F., & Muslim, F, Development of the Biology Textbook of 

Process Evaluation and Learning Outcome for Students in Biology Education, (University 

of Jambi: Biodik, 2018), hlm. 83-94 
51 Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm. 42 
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والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات )العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات(. العلوم 

حبكمة ومشولية ونزاهة ، وابلتايل جيب أن يكون  1.0جيب معاجلة هذه الثورة الصناعية 

 املعلمون والطالب قادرين على التنبؤ ابملستقبل بسرعة.

 (Warsita) وارسيتاًقا لـهناك فوائد عديدة للتكنولوجيا شعر هبا كل إنسان. وف

ميكن استخدام تقنيات مثل األدوات واهلواتف الذكية وأندرويد كأدوات ميكن أن 

مع هذه التكنولوجيا  25تساعد الطالب على التعلم بشكل مستقل يف فهم املفاهيم.

الرقمية ميكن ختزين وحترير وإنشاء النص واللون واحلروف واألرقام واحلركة والصوت 

 يت ميكن عرضها بشكل تفاعلي. لقد بىن التقدم يف تكنولوجيا املعلوماتوالفيديو ال

مع الدويل تشبكة ميكن أن تساعد يف إمكانية أن يتمكن الطالب من التواصل مع اجمل

 بشكل عام.

ميكن للطالب من خالل اإلنرتنت فتح اتصاالت للحصول على أحدث 

ن التحدث ابللغة العربية وهذا يشمل حىت يتمكن الطالب م 23املعلومات واملعرفة.

وميكن أن تتحسن نتائج تعلم مهارة كالم بشكل صحيح. وبناًء على ذلك ، ميكن 

                                                 

52 B. Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 34 
53 D.K Rusman, dan Cepi R, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2012), hlm. 106 
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، 1.0املعلومات مع العصر الصناعي االستنتاج أنه بني وسائل اإلعالم وتكنولوجيا

ة ة ودور قوي يف حتسني جودة التعلم، والذي يشمل تعلم اللغلديها عالقة وثيقة للغاي

 خاصة يف تعلم مهارة كالم.، و العربية

 حبوث السابقةح. 

 تقدمي الباحثة البحوث السابقة كما يلي:

 الفرق االستنبط املوضوعو  املألفة /املألف
حسن، أتثري  حممد فؤاد .4

استخدام وسائل "بووير 
بووين" املؤسس على  
تكنولوجية املعلومات 
واالتصالية الستيعاب 

املفردات لطالب الفصل 
مبدرسة "كونري" الثامنة 

املتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية ابليتار

 الباحث قام .أ
 وسائل استخدام

 بووير بووين

نتائج الطالب  .ب
بوسائل "بووير 

بووين" 
الستيعاب 

 املفردات

 البحث مكان .أ
 مدخل املستخدم طريقة .ب

 الكمي
 موقع يف احلالة دراسة .ج

 الواحد البحث
استخدامها يف تعليم  .د

 املفردات

توفيق نور عزيز، استخدام  .5
وسائل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 
تعليم علم الدين اإلسالم 

 البحث طريقة.  أ
 مدخل املستخدم

 .الكيفي

 البحث مكان .أ
 موقع يف احلالة دراسة  .ب

 الواحد البحث
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يف املدرسة املتوسطة 
 Cikal)جيكال هاراابن 

Harapan). 

 الباحث قام. ب
 تكنولوجيا استخدام
 .مالتعلي يف املعلومات

لم عاستخدامها يف تعليم  .ج
 الدين اإلسالم

 
 حممد إبراهيم عواطف .4

 استخدام" .علي
 يف املعلومات تكنولوجيا

 دراسة) بعد عن التعليم
 اخلرطوم جامعة حالة
 "(بعد عن الدراسة كلية

 البحث طريقة.  أ
 مدخل املستخدم

 .الكيفي

 الباحث قام. ب
 تكنولوجيا استخدام
 .مالتعلي يف املعلومات

 البحث مكان .أ

 يف املعلومات تكنولوجيا. ب
 .بعد عن التعليم

 موقع يف احلالة دراسة.ج
 .الواحد البحث

 أثر" الرمحن عبد عزيزة .5
 تكنولوجيا تطوير

 أداء على املعلومات
 درسة) البشرية املوارد

 االكادميية على ميادانية
 "(االسرتالية الدولية

 الباحثة قامت .أ
 تكنولوجيا تطوير

 .املعلومات

 .املياداين درسة .ب

 .البحث مكان. أ

 مدخل املستخدم طريقة .ب
 .الكمي

 تطوير عن البحث نتائج .ج
 أداء على املعلومات تكنولوجيا

 .البشرية املوارد
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نور هااييت حتت املوضوع  .2
أتثري استخدام وسائل "

احلاسوب و افالم يف 
التعليم املفردات العربية 

الطالب اجلامعة ضد 
االسالمية احلكومية 

 ".تولونج أجونج

 املستخدم طريقة .أ
 .الكمي مدخل

ة الباحث تقام  .ب
وسائل  استخدام

احلاسوب و 
 افالم

 البحث مكان .أ

 موقع يف احلالة دراسة .ب
 الواحد البحث

استخدامها يف تعليم  .ج
 العربيةاملفردات 

 

 


