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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 ابملدرسة مجع احلقائق عملياتقّدمت الباحثة يف هذا الباب احلقائق احملصولة من 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجحملة عن  .أ

 احلكومية األوىل تولونج أجونجاملدرسة الثانوية اإلسالمية خلفية اتريخ  .1

 SPمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج هي جتسد من 

IAIS  1691سينعو الكسونو يف عام .SP IAIS   هي معهد إعداد املدرسة

مت التخطيط هلا  SP IAINيف بداية أتسيس  SP IAIN اإلسالمية. مث تغري إىل 

 بناء مديرية تولونج أجونج. 8180 (Kodim)جيدا، مث االقرتاض لكودمي 

)املدرسة الصينية اململوكة( من املدرسة  CHTHوهذا املبىن هو األثر السابق 

وفوض   CHTHاإلبتدائية إىل املدرسة املتوسطة. ومبىن املدرسة مت أتميم احلكومة يف 

 PKI  (G 30 S)سبتمبري 08وأخريا مع حركة  8180( Kodim)املبىن إىل كودمي 

 SPألهنا مملوكة من قبل   SP IAINوانضمت أيضا إىل املبىن حىت تلك اللحظة 

IAIN حىت يزال ممكنا تقدمي التسهيالت ليكون احملتلة، على الرغم من أن املدرسة .
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تغريت مكانتها   SP IAINالثانوية اإلسالمية ابلفعل قبالة متاما مع يف حني أن 

 لتصبح املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.

 - 1618وفقا ألوراق مبعثرة الكاتب من أي وقت مضى وجدت )ورقة 

(. أن إنشاء هذه مدرسة اليت أثرت، العديد من املعهد الديين اإلسالمي 1611

ومدارس اإلسالمية يف مديرية تولونج أجونج. جمتمع اإلسالمي على وجه 

، لتكون قادرة على سد بني خرجيي املعهد الديين اإلسالمي واجلامعة يف اخلصوص

 ابإلضافة إىل ذلك، الكثري من اإلصرار وحجم. IAIN هذه احلالة فإن السؤال هو

وابإلضافة إىل ذلك دفعت هلذه املؤسست هو قانون التعليم األساسي رقم 

وزير الديين . 18من املادة  1الفقرة  1694لسنة  11، رقم 1698لسنة  4

. حىت مع تلك اخللفية، وبعد املراقبة 1698( 1رقم ) 1691لسنة  0القاعدة رقم 

والبحوث أيضا، وعقد أن لرية سورية كانت قادرة على االضطالع مبهام الرابطة 

واهلدف الصحيح. يعرف أبنه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج 

 . 191حتت رقم  1691يوليو  10الدينية، بتاريخ أجونج قبل قرار وزير الشؤون 

وأما ابلنسبة لتطوير مدرسة الثانوية اإلسالمية كان استنادا إىل الرسالة قرار 

ومتعمدة أيضا من قبل الوزراء  1600يف عام  10من وزير الشؤون الدينية رقم 

  (:SKB 0الثالثة املرسوم املشرتك )وزير 
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 1609عام يف  9وزير الشؤون الدينية رقم  (أ

  5791/ 008وزير التعليم والثقافة رقم  (ب

 .1609مارس  14، مؤرخة يف 1609يف عام  09وزير الداخلية الشؤون رقم  (ج

ومن املتوقع أن خريج الطالب من املدرسة الثانوية اإلسالمية وضع عليه 

االعرتات كإخراج ما يعادل املدرسية الثانوية مع املرسوم املشرتكة ثالثة من الوزراء 

ملدرسة الثانوية  1619/ 1614وابإلضافة إىل إىل ذلك يف  (.SKB 0)وزير 

ني املدرسة الثانوية اإلسالمية عرب إندونيسيا. وتب PGAN اإلسالمية مبا يف ذلك

 -1618احلكومية األوىل تولونج أجونج ونعلم اليوم، نقلت مرة. ويف السنوات 

تولونج أجونج، بينما  11كان على جاالن كيائ احلاج أجوس سامل رقم   1611

كانت املعهد الديين اإلسالمي فاجنونج تولونج أجونج.   5714 – 1610يف 

 ريا يقيم حاليا يف بيجي، بويو الجنو مع أمساء الشوارعوبعده األكواخ املرحلة أخ

   لكي حجر ديوانتارا.

 الصورة الذاتية .1

تشرح الباحثة فيما يلي عن الصورة الذاتية اليت أخذهتا الباحثة من احلقائق، 

 :وهي كما يلي



26 

 

 

 وضوحال احلقائق النمرة

ولونج تاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  اسم املدرسة 5

 أجونج

 535-531-541-511  الرقم اإلحصائي 2

 جاوي الشرقية املديرية 3

 تولونج أجونج املنطقة 4

 بيجي القرية 1

 شارع كي حجر ديوانتارا الشارع 6

 66233 رقم الربيد 9

 (1331)325673 اهلاتف 8

 احلكومية وضع املدرسة 7

 1690-80-10اتريخ:  189منرة:  رسالة احلكم 51

 وزير الشؤون الدينية انشر رسالة احلكم 55



22 

 

 

 5768 سنة القيام 52

 5868 سنة احلكومية 53

 الصباح وقت الدراسة 54

املدى إىل مركز  51

 املدينة

 كيلو مرت  0

 احلكومة تنظيم املنفذ 56

 

 النظرة املستقبلة والرسالة .0

 النظرة املستقبلة  (أ

 وأخالق الكرمية و مثّقف إجياد جيل اإلسالم الذي ذو الذكاء و التمهري

  البيئة.

 الرسالة  (ب

 لطالبل تنفيذ التعليم الفّعال و املؤثر حىت ميكن التطوير الكامل (1

 مساعد الطالب على تعرف إمكانتهم (6

   اإلنضباط العايل يف مجيع اجملاالت استخدام (6
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 نشأة العادة اإلسالمية (6

 املراتحة.إجياد بيئة املدرسة النظيفة و املنظمة و اجلميلة و  (6

 أحوال الدراسة .4

قامت املدرسة ابملنهج الدراسي الوطين احلاضر حتت رائسة وزارة التعليم و 

وهبذا املنهج حاولت املدرسة أن   (K13) 2153 الثقافة تسمى ابملنهج الدراسي

وضع التوازن بني تطوير املواقف الروحية و اإلجتماعية، والفضول، واإلبداع، 

عرفة واحلركية. هناك دروس ختصص يف املدارس الدينية وهي والتعاون مع كفاءة امل

درس القرآن الكرمي و احلديث، ودرس الفقه، ودرس العقيدة و األخالق، ودرس 

 اتريخ الثقافات اإلسالمية، و درس اللغة العربية.

كانت املددرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج منذ عام 

تبدأ أن تطّبق نظام اإلئتمان يف املرحلة. وهو نظام التنفيذ  1819/1819دراسّي 

لربانمج الدراسة الذي يعنّي الطالب أعباء الدراسة و مواّد الدراسة نفسهم حيث 

 ب يف كل املرحلة لوحدة الرتبية.يتبعها الطال
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 تقدمي احلقائق. ب

ا كفاءة املدرس يف استخدام وسائل تكنولوجيبعد تعمل الباحثة البحث عن  

كومية الثانوية اإلسالمية احل ابملدرسةاملعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم 

دم حقائق املالحظة واملقابلة والوثيقة، فُتقاألوىل تولونج أجونج بطريقة مجع احلقائق 

 نتائج البحث كما يلي:

ومات تكنولوجيا املعلوسائل  تخداميف اس تعيني املعيار يف املدرس قدرة .1

ية األوىل الثانوية اإلسالمية احلكوم ابملدرسةواالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم 

 .تولونج أجونج

أي  ،ساملدرّ ة قدر ميكن حتقيق صنع وسائل التعليم، أحدها من خالل 

 قدرةعة، فإن الاألرب القدرةالشخصية واالجتماعية واملهنية والرتبوية. من بني  القدرة

رتبوية، ميكن ال قدرةاملتاحة. من خالل هذه ال القدرةالرتبوية هي اليت تغطي مجيع 

صنع وسائل التعليم وفًقا للخصائص املوجودة. هنا ميكن للمعلم  عملياتإنشاء 

إنشاء وسائل بسيطة ولكن وفًقا ملا هو متوقع ألن صنع الوسائل يعتمد على 

 فعل يف هذا اجملال.الظروف املوجودة ابل
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ملدرس فقط ا، ال يقوم وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقبل تنفيذ 

قلق للغاية بشأن املعايري أو األشياء اليت يتم استخدامها   املدرس، فبعمل ذلك

لتعليمية حىت ا وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتكمبادئ توجيهية يف صنع 

حتقيق اهلدف املتمثل يف مساعدة الطالب على فهم  الناجتة من وسائلتتمكن ال

، خالل احلصول على الدرجات ُمرضًيااملواد املقدمة لتحسني حتصيل الطالب من 

 وفًقا للمستوى املستهدف وابلطبع جذب انتباه الطالب.

استخدام يف  ةاملدرسالرتبوية يف املعايري املستخدمة من قبل  قدرةملعرفة ال

 ت من أجل حتسني تعلم مهارة كالم، بناءاملعلومات واالتصاالتكنولوجيا وسائل 

 مع أشخاص من ذوي اخلربة على النحو التايل: ةقابلاملعلى 

وسائل تكنولوجيا املعلومات "عادة ما تكون املعايري املستخدمة يف صنع 
وظروف الطالب والوقت املتاح ومرافق الدعم  التعليمهي أهداف  واالتصاالت
 1الزمة"والتكاليف ال

تفسر سلغة العربية. ت ةرسكمدّ   ألفة النعمة أستاذةجاء البيان كما قالت 

لوجيا نو تك استخدام وسائليف  ةاملدرسستخدمها تالباحثة عن املعايري اليت 
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اًء على كالم. بنالم مهارة يتمكن من حتسني تعلتاملعلومات واالتصاالت حىت 

 تايل:نتائج املقابالت مع األخصائيني على النحو ال

ثل م وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"حتديد املعايري يف صنع 
وظروف الطالب والوقت واملرافق الداعمة والتكاليف. أراجع  التعليمأهداف 

اليت جيب حتقيقها ، أراها من املواد  التعليممن األول هو أنين أحدد أهداف 
منهج مع  ا مث تتطابقوالطالب ومنهجه املدرسالتعليمية املوجودة يف كتب 

 وسائل قبل أن أصنع .اليت أستخدمها كدليل يف التدريس اليومي الدراسي
، أريد أن أعرف األهداف التعليمية اليت سيحققها الطالب. أقوم التعليم

عد أساسية ب قدرةبناًء على مؤشرات اإلجناز لكل  التعليمبوضع أهداف 
. ا الطالب يف خطة الدرسذلك أقوم بصياغة األهداف اليت جيب أن حيققه

لتعليم اهي أهداف  وسائل، فإن املعايري املستخدمة يف صناعة البشكل عام
، وحالة طاليب ، مع مراعاة الوقت ، واملرافق الداعمة ، اليت جيب حتقيقها

 6".التكاليف من حيث تكاليف التصنيع وابلتأكيد

ري يف د املعاي، وجد الباحث معلومات مماثلة لتحدياملخرب أعالهمن بيان 

ائص التعليم، وخصلتحسني تعلم مهارة كالم وهي أهداف  التعليم وسائلجعل 

ف ، ودعم املرافق والتكالياملدرس على استخدامه، وقدرة الطالب، والوقت املتاح

، فيما يتعلق حبالة الطالب اليت ميكن مساعدهتا الحًقا عالوة على ذلك الالزمة.
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ج املقابلة ، فإن نتائواالتصاالت اليت مت إنشاؤها لوجيا املعلوماتمع وسائل تكنو 

 التالية:

، لكل طالب خصائص خمتلفة ، لكل طالب قدرات خمتلفة ، يف الواقع"
 التعليم وسائللذلك من هذا االختالف الذي ميكن دجمه مع استخدام 

حبيث ميكن مساعدة الطالب يف فهم املواد اليت أرسلها حىت يتمكنوا من 
 ، وسائلأصدقاء "" قبل أن أقوم إبنشاء -ت مع األصدقاء. مساواة القدرا

وسائل تكنولوجيا املعلومات أتوقع عادًة أنه يف وقت الحق ميكن ل
اليت أقوم هبا أن تصل إىل ما ليس للطالب ألن هذا الطالب  واالتصاالت

يف الصف احلادي عشر يف الغالب إذا أوضحت أن املادة متيل إىل أن تكون 
ع ، لذا أجتول حول صنشة مبفردها مع الصديق اجملاور لهردممتعة يف الد

وجيا املعلومات لوسائل تكنو  يلفت انتباههم ميكن الرتكيز على حىت وسائلال
 6"ري مباشر إىل املوضوع الذي أرسلهاليت تصل بشكل غ واالتصاالت

الة على معلومات مفادها أن ح الباحثة ت، حصلةاملالحظ بناءً على نتائج

شاؤها اليت مت إن وسائلألن ال التعليمالطالب هي شيء ال يقل أمهية عن أهداف 

صنع  هذه احلالة يفموجهة ابلفعل للطالب حبيث يتم استهداف الطالب يف 

علومات لوجيا املتكنو ت وسائل ، إذا كانلوجيا املعلومات واالتصاالتتكنو وسائل 
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، فمن املؤكد أنه حتسن ميكن حتقيق إجناز لى اهلدفواالتصاالت صحيحة ع

 .التعليم

لى املعلومات واالتصاالت ع ، ال ميكن تنفيذ وسائل تكنولوجياابلطبع

. لتعليما، لذلك يستغرق األمر وقًتا إلعداد مجيع احتياجاهتا وقبل أن يتم الفور

لطالب. لأن تكون مفيدة  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحبيث ميكن ل

 وهذا يتفق مع نتائج املقابلة على النحو التايل:

ظرت إىل املواد ، ن التعليمأوالً ، يف وقت  التعليم، التعليم، قبل حدوث "عادة
كل املدرسني بشاليت سأستخدمها غًدا. "مثل  وسائلوبدأت أفكر يف ال

 ، أتعلم هذا على أنه حتضريي إذا كانعام، قبل أن يعلمين الدراسة أوالً 
أفكر  ، من انحية أخرىون أسئلة تتعلق مبواد غري مفهومةطاليب غًدا يطرح
، لغدل اخلاصة يب وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف ما إذا كانت 
 ما هو متاح، إذا مل ميملدرسة، نعم أان استخديف ا وسائلإذا كانت هناك 
 6."الوقت ض، فقد قمت به بنفسي لذا يستغرق األمر بعيكن متاًحا، نعم

عداد على معلومات حول إ ة، حصل الباحثبناًء على نتائج املقابلة أعاله

ذلك ،  أو أثناء العطلة. ابإلضافة إىل التعليمقبل ساعات  التعليملوسيلة  املدرس
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اد مصادر التعليمية وإجي وسائلأيًضا من الساعات املتاحة إلعداد ال املدرسيستفيد 

 وفًقا للمادة اليت سيتم تسليمها. وسائلمرجعية يف صنع ال

سائل و مع املخربين معايري جلعل  لةعالوة على ذلك، واستنادا إىل املقاب

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

كانت هناك   ألنه إذا ،التعليم أمر ال يقل أمهيةإىل املرافق الداعمة. يف صنع وسائل 

كنولوجيا ت وسائلمث أي نوع من  املطلوبة. التعليم وسائل، يتم إنشاء ق داعمةمراف

 :ةملدارسمع ا ةقابلاملعادة، بعد إجراء  ةساملدرّ  هاستخدمتاملعلومات واالتصاالت 

فعل أهنا  كن القول ابل، مياملدرسة للمرافق والبنية التحتية، يف هذه هكذا"
الصوت  ومكربات مثل التعليم،م ، ألن لدينا ابلفعل مرافق دعكانت كافية

، وما إىل ذلك. هنا لدينا أيًضا أجهزة كمبيوتر وطابعات ميكن النشطة
ملرئيات مطبوعة أو ا وسائليف شكل  وسائلللمدرسني استخدامها يف صنع ال

 6".املدرسون من استخدام املرفقحىت يتمكن 

قة مع متواف املدرساليت أنشأها  وسائلعالوة على ذلك ، جيب أن تكون ال

ائل وسيعرف كيف مت صنع  املدرسعلى استخدامها ألن  املدرسمستوى قدرة 

 وفًقا للمقابلة التالية: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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أوالً ،  أيًضا. فكرت وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"لقد صنعت 
أو سأواجه  الحًقا التعليمها على استخدامأتساءل ما إذا كان إبمكاين 

 وسائل تكنولوجيا املعلومات، إذا كنت أعتقد أن صعوابت من هذا القبيل
يح إذا ، أان أصنعها والعكس صحواالتصاالت سهلة االستخدام، نعم

ة ، النقطواجهت يف وقت الحق صعوابت، نعم أان أحبث عن مرجع آخر
 2اليت أعتقد أهنا سهلة ابلنسبة يل هي جعلها "

ني ملدرسا، ميكن مالحظة أنه يف تنفيذ قدرة املخرب أعالهاستناًدا إىل بيان 

سائل و عن طريق تقدير ولديهم ابلفعل صورة تتعلق ب وسائلال استخداميف 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حلكومية الثانوية اإلسالمية ا ابملدرسة ةواملقابل ةاستناًدا إىل نتائج املالحظ

علومات وسائل تكنولوجيا امل، ميكن استنتاج أنه يف صنع األوىل تولونج أجونج

جع يف ايتم استخدامها كمر  وسائلمعايري لصنع ال ةساملدرّ تلك متواالتصاالت، 

د هذه املعايري يشرتك يف حتدتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ت وسائلاستخدام 

املتاح  لوقتوظروف الطالب وا التعليم، مثل حتديد أهداف مع آخر املدرسةبني 

 .التعليمها يف استخدامعلى  سةاملدر والتكاليف وقدرة 

                                                 

 نفس املراجع 2 
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 ملدرسةابتعليم مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا يف فصل احلادية عشر  عمليات .2

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

أما املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج فهي احد 

وصول لديها املوقع االسرتاتيجي، الذي ميكن ال املفضلة يف تولونج أجونج. املدارس

 إليه بسهولة للطالب. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

تعطي األولوية للراحة طالهبا، والنظر يف خمتلف مرافق كاملة جدا يف ذلك. يتم 

طاق م. وفقا لديها األخضر على نالتعلي عملياتتوفري هذه التسهيالت لدعم 

واسع، ميكن للطالب تشعر ابلراحة وميكن الرتكيز بشكل كامل على  نيل مادة 

 التعليم.

 ملياتعميكن تشغيل وتقدم ل فيها، مرافق التعليم متنوعة و كاملة جدا.

التعليم يف الفصول الدراسية الفعالية والكفاءة. وعلى الرغم من توفري هذه املرافق، 

وسائل يف الفصول الدراسية. وبطبيعة احلال، يف  استخدامحظ أيضا ما مت ونال

املرافق   املدرسة هذهتستخدم  مهارة الكالم، تعليم اللغة العربية، وخاصة تعليم

 .التصال مادة التعليم كوسيلة التعليم
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و فيها أيضا وسائل التعليم كثري جّدا. وأما وسائل التعليم املستخدم يف  

ليم فهي: وسائل البصرية مثال أدوات املدرسية )السبورة، الصورة، التع عمليات

 اخلريطة و غري ذلك(. 

 الرّاديو و مثل ألة التسجيل و السمعية والوسائل األخرى هي وسائل

اللغة العصرية و جهاز  معمل و احلاسوب مثل البصرية السمعية الوسائل الّتلفاز،

ة األوىل الثانوية اإلسالمية احلكومي ابملدرسةالعرض. تعمل الباحثة املالحظة األوىل 

ترسل رسالة لتقدمي رسالة البحث. و  1818مايو  16تولونج أجونج يف اتريخ 

و  لتلتقي انئب رئيس املدرسة لتالميذ. السواء تاريخاليف  (whatsappالواتس أب )

ة و يتعمل الباحثة املالحظة حول البيئة املدرسة و املالحظة عن املرافق الدراس

  6والوسائل التعليمية فيها.

اإلستمرار فهي بزايرة اىل بيت املدّرسة للمقابلة هنا و و أما املالحظة 

، منها يف (whatsappالتعليم بوسيلة اهلاتف أو الواتس أب ) عملياتاملالحظة عن 

ليم التعليم اللغة العربية خاصة يف تع عملياتملعرفة كيف  1818يونيو  6 اتريخ

، السواء تاريخالو يف  6.مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                 

 1818مايو  16املالحظة يف  9 

 1818 يونيو 6املالحظة و املقابلة يف اتريخ  6 
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ملشورة عن أنشطة البحث  (Ulfatun Nikmah)ألفة النعمة سة تلتقي الباحثة املدرّ 

 أيضا. يف اهلاتف يف أسبوع القادم و املالحظة

ملعرفة    (Ulfatun Nikmah)ة ألفة النعمة اىل أستاذالباحثة  سألتفلذا، 

وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تستخدمها املدرسة  عملياتكيف 

ولة وبناء على احلقائق يف امليدان، املالحظة احملص تعليم مهارة الكالم. عملياتيف 

 هي:

 (Ulfatun Nikmah)ألفة النعمة سة حينما يف الفصل، تستخدم املدرّ 
عليمية حىت الت عملياتالوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لسهولة ال

، بصريةال السمعية يكون التعليم مؤثّرا.  وأما الوسائل املستخدم فهي وسائل
منها احلاسوب وجهاز العرض. تستخدم املدرسة احلاسوب يف فصل  

 Power) نيكالعرض مواد التعليم.  يُقدم مواد التعليم ابلوسائل بووير بوو 

Point الذي عرضها مبساعدة جهاز العرض. وغري ذلك، تستخدم أيضا )
املدرسة ألة املكرب الصوت إلستماع الغناء حىت يكون تعليم املتنوعة 
واحلماسة حول الفصل. و بيان على تلك خطوات التعليم: تستعد املدرسة 

دأ التعليم تبإبعداد جمموعة متنوعة من وسائل التعليم الستخدامها قبل أن 
املهارة الكالم، وسائل التعليم مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة ومكربات 

بووير بوين. يف البداية تعرض املدرسة الصور املختلفة على طول  الصوت و
بووير بوين. املدرسة أيضا حتميل الطالب احلفر  مفردات من خالل شرائح

وبشكل  ربية( بصوت عالعلى املفردات املختلفة )املفردات يف اللغة الع
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تطلب من الطالب  متكرر. بعد االنتهاء من أنشطة املفردات، املدرسة
مادة احلوار )حمادثة(. املدرسة   لنتطلع إىل جهار العرض واالستماع إىل

أيضا ال تنسى أن تسأل من الطالب حول املفردات السابقة. ألن هذه 
الب تطلب من الط ملدرسةاملفردات ال يزال أيضا ترتبط مع مواد احلوار. ا

أن يقرأ احملادثة والفجوة الطالب إىل قسمني بواسطة صفوف من مكتب  
 كل طالب. احلوار النهاية قراءة النص يف نقطة قوة الشرائح، تسأل 

الطالب أن يفعل لعبة اللغة. يف هذه اللعبة، واجلمع بني مجيع وسائل 
لعب أغنية ت عبة مع املدرسةالتعليم يف واحدة، وتعمل وفقا ملهامهم. تبدأ الل

ابللغة العربية والطالب تدوير مقلمة. عندما تتوقف املدرسة املوسيقى، مث 
يطلب من الطالب الذين حيملون هذه مقلمة أن يتقدم واختيار أي من 
أصدقائه. بعد ذلك، يطلب من الطالب الذين أيتون إىل األمام لوصفي 

غي الف، هناك الصورة اليت ينبصورة مغلف واحد يف شرحية. وراء صورة الغ
أن توصف من قبل الطالب الناطقة ابللغة العربية. بعد يصف ابختصار 
الصورة، ويطلب من الطالب على التحدث مع أحد األصدقاء الذين قد 
استند يف وقت سابق على الصورة. ويصنع هذا التحدث بشكل عفوي 

 6من قبل الطالب أنفسهم وفقا ملستوى قدرهتم.

سة اللغة العربية تستخدم وسائل حظات املذكورة، تبني أن مدرّ من املال

لومات ا املعالتعليم. وسائل تكنولوجي عملياتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

                                                 

 1818يونيو  6 يف اتريخ  (whatsappالواتس أب ) بوسيلة اهلاتف املالحظة 6 
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ة الطالب إىل رغب تعليم مهارة الكالم متنوعة و ترتفعواالتصاالت املستخدمة يف 

لطالب وسائل املستخدمة لم. ويهدف االختالفات يالتعل عملياتمواصلة الرتكيز 

 أن يسهل على الكالم ابللغة العربية.

سيجدون صعوبة يف فهم املادة الذي   وسائل التعليم، ألن بدون مساعدة

س. وال سيما من حيث الناطقة ابلعربية. وسائل املختلفة املستخدمة تقدمها املدرّ 

سة اللغة ع مدرّ ميف أي أنشطة التعليم يف الفصل. كما نتيجة املقابالت احملصولة 

تُعرف أن وسائل تكنولوجيا  (Ulfatun Nikmah) ألفة النعمة، هي أستاذة العربية

 املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم.

عن أنواع وسائل تكنولوجيا املعلومات ألفة النعمة وقالت أستاذة 

 17:مهارة الكالم يف الفصل واالتصاالت يف تعليم

 مبساعدة. مهارة الكالم يف الفصل بووير بوينت يف تعليم وسائلاستخدمت 

بووير بوينت أن يتدرب الطالب سريعة ومتجاوبة يف قبضة مواد  وسائل
التعليم، وخاصة تعليم مهارة الكالم. ألن األطفال على الفور معرفة 
املفردات على جهاز العرض مث أرسلت على الفور يف وقت واحد ومعا. 

                                                 

 1818يونيو  6 يف اتريخ  بيتها يف ألفة النعمةأستاذة  قابلة معامل  17 
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لطريقة ميكن أيضا حتسني الذاكرة لدى الطالب من املواد حىت يف هذه ا
املقدمة. ليس ذلك فقط، وذلك لدراسة املزيد من احلياة مهارة الكالم، 
واالختالفات األخرى الالزمة كذلك. على سبيل املثال، مع موسيقى اللغة 

الوسائل األخرى أن أكون قد طبقت يف  العربية أبلة املكرب الصوت.
 سية هي نوع من طلب للحصول على لعبة اللغة. و احياان،الفصول الدرا

أطلب األطفال للوصول إىل مواقع على شبكة اإلنرتنت ابللغة العربية 
قت، وأان هذا الو  مهارة الكالم ابلنسبة هلم نظرة إضافية. ولكن يف تعليم 

رى وعندما أ. أفضل أن دعوة الطالب للحديث مع لعبة اللغة ابملباشرة
. ممهارة الكال ألطفال هم أكثر محاسا واملهتمني يف تعليمذلك، فإن ا

و  .مهارة الكالم مبساعدةه الوسائل، هم أكثر نشاطا و محاسا يف تعليم
تُبّلغ أستاذة مادة التعليم بوسيلة اهلاتف منها الواتس أب  ،يف هذا اليوم

(whatsapp.)11 

دلت أن وسائل تكنولوجيا املعلومات  و املقابلة ومن تلك نتائج املالحظة

يف تعليم  التعليم اللغة العربية خاصة عملياتواالتصاالت هلا الفوائد الكثرية يف 

 :بيتها إحدى الطالبات يف (Nilatuz Zahroh) نيلة الزهرةمهارة الكالم. كما قالت 

                                                 

 1818يونيو  18املقابلة مع أستاذة ألفة النعمة يف اتريخ  11 
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أنشطة تعليم مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مؤثر 
 16.سهل أن أفهم الدرس و مسرور جّدا. ولذلك

عن تعليم  (Silviana Devi Lestari) سيلفياان ديفي ليستاري توكذلك قال

 16:مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وسائل اجملموعالة املتنوعة، أان أستطيع أن أمارس و أدرس اللغة  إن وجود
 و سعيدة ألن هناك أيضا لعبة اللغة العربية حاصة يف الكالم بسهولة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم، وسائل  استخدام

هو مزيج من وسائل املختلفة اليت مت إعدادها من قبل املدرسة للغة العربية حبيث 

ن أنواع بعد أن تبحت ع. أنشطة تعليم مهارة الكالم أكثر الواقع يف ذاكرة الطالب

ت على تكنولوجيا املعلومات واالتصاال ل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوسائ

وسائل  ستخدامامهارة الكالم، مث تبحث عن كيفية املدرسة يف  املستخدمة يف تعليم

الكالم بوسائل  مهارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. قبل تنفيذ أنشطة التعليم

دورة خطط الستعداد قبل أنشطة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مطلوب

 .التعليم

                                                 

 1818يونيو  11يف اتريخ  نيلة الزهرة قابلة معامل 52 

 1818يونيو  11 ريخيف ات سيلفياان ديفي ليستاري قابلة معامل 16 
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 استخدامن عألفة النعمة وبناء على املقابلة اليت تعملها الباحثة إىل أستاذة 

مهارة الكالم، و قالت  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم

 16أستاذة:

قبل نشاط التعليم. وكل التخطيط، كالعادة تسمى خبطوات  حُيتاح التخطيط
مهارة الكالم أحياان ال تتوافق متاما خبطوات التدريس،  . تعليم(RPP)التدريس 

ألن كل التدريس اليت يتم استخدامها كمرجع البقاء يعود على مستوى قدرة 
الطالب أنفسهم. لذلك كان املدرسة ليس من املمكن أن تواصل مادة 

سية يف الوقت الذي طالهبا ال تزال ال تفهم عن املواد مسبقا. التكرار الدرا
ضروري أيضا، ولكن يكفي إلعادة النظر يف املواد مسبقا، حىت يتمكن 

و ال نسيان املواد اليت متت دراستها سابقا. يف خطوات  الطالب أيضا سهال
  التدريس، عادة ما يغطي كل شيء، كمثل خطوات األنشطة الطالبية من
أول أنشطة التعليم حىت أخره، واألساليب واملواد، والطريقة التعليم،  و وسائل 

لتقنية على األقل هذا هو االستعدات ا. وكلهم فيها التعليم حىت تقومي أيضا،
قنية منها: استعدات الت. لتكون على استعداد جيدا قبل تدريس اللغة العربية

( و املوسيق، و ألة املكرب power pointإعداد احلاسوب، و بووير بووين )
و طريقة  (drill)الصوت. و أستخدم أيضا طرق التدريس منها: طريقة التدريب 

 التجربة، و لعبة اللغة. 

                                                 

 1818يونيو  18ألفة النعمة يف اتريخ أستاذة قابلة مع امل 54 
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استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة مشكالت  .3

 .حّلها و الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ابملدرسةالكالم 

الطالبات يف فصل احلادية عشر  تواجه املقابلة، و املالحظة نتائج على بناء

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  مشكالت. مشكالت 

هذا الفصل  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم استخدام

 وهي مشكالت التقنيات و مشكالت الوقت.  نوعان،

مشكالت  عنألفة النعمة وفقا الملقابلة اليت تعملها الباحثة إىل أستاذة 

م، و قالت مهارة الكال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم استخدام

 16أستاذة:

 وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم استخدام عملياتحينما 

مهارة الكالم، اواجه املشكالت. منها: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز العرض 

الوقت حمدد و عرض املادة الدراسية يف وقت وجيز. و أما مشكالت التقنيات 

 حلّ  و فهي: أحياان صعوبة يف استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 منها: شكالت،امل

                                                 

 1818يونيو  6 يف اتريخ  بيتهايف ألفة النعمة أستاذة قابلة مع امل 16 
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إمكانية الوصول إىل درسة كون لدى املتب أن جت: التقنيات مشكالتحّل  .1

 ةومؤسس ةرساملدو  لفصال واإلنرتنت يف املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 املعرفة واملهارات الالزمة الستخدام األدوات درسةتلك املمت ب أنجت و .التعليم

 على الوصول إىل املعايري األكادميية. درسةملوارد الرقمية ملساعدة املوا

ائل وس: جتب أن  تستعّد املدرسة الة التعليم و جزء من الوقتو مشكالت  .1

 قبل الدرس لفّعالية الوقت.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت


