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 الباب الرابع

 نتائج البحث

املدرسة  قّدمت الباحثة يف هذا الباب احلقائق احملصولة من عملية مجع احلقائق يف

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجحملة عن  .أ

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجخلفية اتريخ  .1

سد من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج هي جت

SP IAIS  8691سينعو 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 

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

  CHTHاإلبتدائية إىل املدرسة املتوسطة. ومبىن املدرسة مت أتميم احلكومة يف 

 PKI  (Gسبتمبري 08وأخريا مع حركة  8180( Kodimوفوض املبىن إىل كودمي )

03 S)  وانضمت أيضا إىل املبىن حىت تلك اللحظةSP IAIN   ألهنا مملوكة من
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نا تقدمي التسهيالت ليكون احملتلة، على الرغم من . حىت يزال ممكSP IAINقبل 

تغريت   SP IAINأن املدرسة الثانوية اإلسالمية ابلفعل قبالة متاما مع يف حني أن 

 مكانتها لتصبح املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.

 - 8618وفقا ألوراق مبعثرة الكاتب من أي وقت مضى وجدت )ورقة 

سة اليت أثرت، العديد من املعهد الديين اإلسالمي (. أن إنشاء هذه مدر 8611

ومدارس اإلسالمية يف مديرية تولونج أجونج. جمتمع اإلسالمي على وجه 

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

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

 وحجم.

ابإلضافة إىل ذلك دفعت هلذه املؤسست هو قانون التعليم األساسي رقم و 

. وزير الديين 88من املادة  1الفقرة  8694لسنة  81، رقم 8698لسنة  4

. حىت مع تلك اخللفية، وبعد 8698( 1رقم ) 8691لسنة  0القاعدة رقم 

ع مبهام املراقبة والبحوث أيضا، وعقد أن لرية سورية كانت قادرة على االضطال

الرابطة واهلدف الصحيح. يعرف أبنه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى 

حتت رقم  8691يوليو  80تولونج أجونج قبل قرار وزير الشؤون الدينية، بتاريخ 

898 . 
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وأما ابلنسبة لتطوير مدرسة الثانوية اإلسالمية كان استنادا إىل الرسالة قرار 

ومتعمدة أيضا من قبل الوزراء  8600يف عام  80ة رقم من وزير الشؤون الديني

 (: SKB 0الثالثة املرسوم املشرتك )وزير 

 8609يف عام  9وزير الشؤون الدينية رقم  (أ

  5791/ 008وزير التعليم والثقافة رقم  (ب

مارس  14، مؤرخة يف 8609يف عام  09وزير الداخلية الشؤون رقم  (ج

8609. 

يج الطالب من املدرسة الثانوية اإلسالمية وضع عليه ومن املتوقع أن خر 

االعرتات كإخراج ما يعادل املدرسية الثانوية مع املرسوم املشرتكة ثالثة من 

ملدرسة  8619/ 8614(. وابإلضافة إىل إىل ذلك يف SKB 0الوزراء )وزير 

ية عرب إندونيسيا. وتبني املدرسة الثانو  PGAN الثانوية اإلسالمية مبا يف ذلك

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

تولونج  88كان على جاالن كيائ احلاج أجوس سامل رقم   8611 -8618

كانت املعهد الديين اإلسالمي فاجنونج   5714 – 8610أجونج، بينما يف 

بيجي، بويو الجنو  تولونج أجونج. وبعده األكواخ املرحلة أخريا يقيم حاليا يف

   مع أمساء الشوارع لكي حجر ديوانتارا.
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 الصورة الذاتية .1

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

 :وهي كما يلي

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج  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 الربيد رقم 9

 (1331)325673 اهلاتف 8

 احلكومية وضع املدرسة 7

 8690-80-80اتريخ:  889منرة:  رسالة احلكم 51

 الدينيةوزير الشؤون  انشر رسالة احلكم 55
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 5768 سنة القيام 52

 5868 سنة احلكومية 53

 الصباح وقت الدراسة 54

 كيلو مرت  0 املدى إىل مركز املدينة 51

 احلكومة تنظيم املنفذ 56

 

 

 والرسالة النظرة املستقبلة .2

 النظرة املستقبلة  (أ

إجياد جيل اإلسالم الذي ذو الذكاء و التمهري وأخالق الكرمية و 

  البيئة.مثّقف 

 الرسالة  (ب

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

 مساعد الطالب على تعرف إمكانتهم (2

   تطبيق اإلنضباط العايل يف مجيع اجملاالت (0

 نشأة العادة اإلسالمية (5
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 إجياد بيئة املدرسة النظيفة و املنظمة و اجلميلة و املراتحة. (4

 حوال الدراسةأ .0

قامت املدرسة ابملنهج الدراسي الوطين احلاضر حتت رائسة وزارة التعليم و 

وهبذا املنهج حاولت املدرسة (  K10) 2153 الثقافة تسمى ابملنهج الدراسي

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

ية. هناك دروس ختصص يف املدارس الدينية والتعاون مع كفاءة املعرفة واحلرك

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

 ودرس اتريخ الثقافات اإلسالمية، و درس اللغة العربية.

منذ  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجكانت املددرسة 

ق نظام اإلئتمان يف املرحلة. وهو نظام تبدأ أن تطبّ  1889/1889عام دراسّي 

التنفيذ لربانمج الدراسة الذي يعنّي الطالب أعباء الدراسة و مواّد الدراسة 

 نفسهم حيث يتبعها الطالب يف كل املرحلة لوحدة الرتبية. 

 تقدمي احلقائق. ب

تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات بعد تعمل الباحثة البحث عن 

يم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية واالتصاالت يف تعل
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املالحظة واملقابلة والوثيقة، احلكومية األوىل تولونج أجونج بطريقة مجع احلقائق 

 فُتقدم حقائق نتائج البحث كما يلي:

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت استخدامها يف و تطبيق وسائل  أنواع .1

الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم مهارة

 .احلكومية األوىل تولونج أجونج

أما املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج فهي احد 

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

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج املدرسة لطالب. لالوصول إليه بسهولة 

تعطي األولوية للراحة طالهبا، والنظر يف خمتلف مرافق كاملة جدا يف  أجونج

األخضر على  يم. وفقا لديهاذلك. يتم توفري هذه التسهيالت لدعم عملية التعل

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

 التعليم. مادة

ميكن تشغيل وتقدم لعملية  فيها، مرافق التعليم متنوعة و كاملة جدا.

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

ونالحظ أيضا ما مت تطبيق وسائل يف الفصول الدراسية. وبطبيعة احلال، يف تعليم 
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 هذه املرافق كوسيلةاملدرسة تستخدم  ،رة الكالماهم اللغة العربية، وخاصة تعليم

 .التصال مادة التعليم التعليم

و فيها أيضا وسائل التعليم كثري جّدا. وأما وسائل التعليم املستخدم يف  

عملية التعليم فهي: وسائل البصرية مثال أدوات املدرسية )السبورة، الصورة، 

 اخلريطة و غري ذلك(. 

 الرّاديو و تسجيل وألة ال مثل السمعية سائلوالوسائل األخرى هي و 

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

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العرض. تعمل الباحثة املالحظة األوىل يف 

رجع لتقدمي رسالة البحث. و ت 1880مارس  08يف اتريخ  األوىل تولونج أجونج

لتلتقي انئب رئيس املدرسة لتالميذ. و تعمل  1880إبريل  81إليها يف اتريخ 

الباحثة املالحظة حول البيئة املدرسة و املالحظة عن املرافق الدراسية و والوسائل 

  1التعليمية فيها.

اتريخ  و أما املالحظة يف فصل احلادية عشر لدين فهي مرتني، منها يف

ملعرفة كيف عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة  1880إبريل  18

إبريل  25 ريخو يف ات. وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالكالم ب
                                                 

 2159 إبريل 58 املالحظة يف 5 
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( ملشورة عن Nunung Shofa، تلتقي الباحثة املدرسة نونونج صفا )1880

 أنشطة البحث يف أسبوع القادم و املالحظة أيضا.

إبريل  29 يف اتريخ احلادية عشر لدين لذا، ترجع الباحثة إىل فصلف

 مهاتستخدوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت  أنواع ملعرفة ما 1159

وبناء على احلقائق يف امليدان، املالحظة  املدرسة يف عملية تعليم مهارة الكالم.

 احملصولة هي:

وسائل تكنولوجيا ونج صفا الحينما يف الفصل، تستخدم املدرسة نون
لسهولة العملية التعليمية حىت يكون التعليم مؤثّرا.   املعلومات واالتصاالت

، منها احلاسوب  البصرية السمعية وسائلاملستخدم فهي  وسائلوأما ال
  احلادية عشر لدينوجهاز العرض. تستخدم املدرسة احلاسوب يف فصل 

 Power) تعليم ابلوسائل بووير بووينكالعرض مواد التعليم.  يُقدم مواد ال

Point الذي عرضها مبساعدة جهاز العرض. وغري ذلك، تستخدم أيضا )
املدرسة ألة املكرب الصوت إلستماع الغناء حىت يكون تعليم املتنوعة 

تستعد واحلماسة حول الفصل. و بيان على تلك خطوات التعليم: 
ليم الستخدامها قبل أن املدرسة إبعداد جمموعة متنوعة من وسائل التع

تبدأ التعليم املهارة الكالم، وسائل التعليم مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة 
بووير بوين. يف البداية تعرض املدرسة الصور  ومكربات الصوت و

بووير بوين. املدرسة أيضا  املختلفة على طول مفردات من خالل شرائح
)املفردات يف اللغة العربية( حتميل الطالب احلفر على املفردات املختلفة 
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 بصوت عال وبشكل متكرر. بعد االنتهاء من أنشطة املفردات، املدرسة

مادة احلوار   تطلب من الطالب لنتطلع إىل جهار العرض واالستماع إىل
)حمادثة(. املدرسة أيضا ال تنسى أن تسأل من الطالب حول املفردات 

 رتبط مع مواد احلوار. املدرسةالسابقة. ألن هذه املفردات ال يزال أيضا ت

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

الطالب أن يفعل لعبة اللغة. يف هذه اللعبة، واجلمع بني  الشرائح، تسأل 
وفقا ملهامهم. تبدأ اللعبة مع مجيع وسائل التعليم يف واحدة، وتعمل 

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

 شرحية. وراء صورة أيتون إىل األمام لوصفي صورة مغلف واحد يف
الغالف، هناك الصورة اليت ينبغي 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 من قبل الطالب أنفسهم 

 2ستوى قدرهتم.وفقا مل

 

                                                 

 1880إبريل  29 يف الفصل احلادية عشر الدين املالحظة 2 
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 ة اللغة العربية يف الفصلتبني أن مدرس ات املذكورة،من املالحظ

وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ة عشر الدين تستخدم احلادي

يف عملية التعليم. وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة 

 م الدين متنوعة و ترتفعكالالرة اهة عشر الدين ماحلادي يف الفصلم يالتعل

الطالب إىل مواصلة الرتكيز عملية التعلم. ويهدف االختالفات رغبة 

 على الكالم ابللغة العربية.سهل للطالب أن يوسائل املستخدمة 

سيجدون صعوبة يف فهم   التعليم، وسائل بدون مساعدة ألن

 الناطقة ابلعربية. وسائل . وال سيما من حيثدرسامل تقدمهاالذي  املادة

شر الدين.  ع ةاحلادي فصلم يف الياملختلفة املستخدمة يف أي أنشطة التعل

 عشر ةاحلادي للفصل اللغة العربية ةمدرسكما نتيجة املقابالت احملصولة مع 

وسائل  ( تُعرف أنNunung Shofaالدين، هي أستاذة نونونج صفى )

 الكالم.رة ام مهيجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف تعلتكنولو 
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وسائل تكنولوجيا املعلومات عن أنواع  وقالت أستاذة نونونج صفى

 0:الدين يف الفصل احلادية عشر كالمالرة امه يمتعليف واالتصاالت 

يف الفصل  كالمالرة امه يمتعليف  ر بوينتيو بو  سائلو استخدمت 
أن يتدرب  ر بوينتيو بو  وسائل ساعدةمب .الدين احلادية عشر

يم م، وخاصة تعليالتعل ومتجاوبة يف قبضة موادسريعة الطالب 
م. ألن األطفال على الفور معرفة املفردات على جهاز رة الكالامه

معا. حىت يف هذه مث أرسلت على الفور يف وقت واحد و  العرض
من املواد املقدمة.  الطريقة ميكن أيضا حتسني الذاكرة لدى الطالب

رة الكالم، امهوذلك لدراسة املزيد من احلياة  ،ليس ذلك فقط
بيل املثال، مع واالختالفات األخرى الالزمة كذلك. على س

األخرى أن  الوسائل موسيقى اللغة العربية أبلة املكرب الصوت.
ت يف الفصول الدراسية هي نوع من طلب للحصول أكون قد طبق

األطفال للوصول إىل مواقع على  أطلب و احياان،على لعبة اللغة. 
شبكة اإلنرتنت ابللغة العربية ابلنسبة هلم نظرة إضافية. ولكن يف 

لطالب هذا الوقت، وأان أفضل أن دعوة ا الكالم رةامه يم تعل
ما أرى ذلك، فإن األطفال وعند .للحديث مع لعبة اللغة ابملباشرة

ساعدةه مب. الكالم رةامه ميهم أكثر محاسا واملهتمني يف تعل
 . الكالم رةامه ميتعل يف اساو مح أكثر نشاطا همالوسائل، 

                                                 

 1880إبريل  19يف اتريخ  يف اإلدارة أستاذة نونونج صفى قابلة معامل  0 
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من تلك نتائج املالحظة دلت أن وسائل تكنولوجيا املعلومات و 

صة يف تعليم واالتصاالت هلا الفوائد الكثرية يف عملية التعليم اللغة العربية خا

إحدى الطالبات ( Indaful Hanifah)مهارة الكالم. كما قالت عندف احلنيفة  

 لدين:ايف فصل احلادية عشر 

، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأنشطة تعليم مهارة الكالم بوسائل 
 5.فهم الدرسسهل أن أ مؤثر و مسرور جّدا. ولذلك

عن تعليم مهارة  (Ahmad Totok Wahyu) وكذلك قال أمحد توتوك وحيو

 4:الكالم بوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

و أدرس اللغة  مارس، أان أستطيع أن أاملتنوعةة الموعاجملوسائل  ن وجودإ
 و سعيدة ألن هناك أيضا لعبة اللغة بسهولة العربية حاصة يف الكالم

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم، هو مزيج 

من وسائل املختلفة اليت مت إعدادها من قبل املدرسة للغة العربية حبيث أنشطة 

بعد أن تبحت عن أنواع . م أكثر الواقع يف ذاكرة الطالبتعليم مهارة الكال
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مهارة  وسائل اإلعالم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف تعليم

الكالم، مث تبحث عن كيفية املدرسة يف تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات 

جيا مهارة الكالم بوسائل تكنولو  واالتصاالت. قبل تنفيذ أنشطة التعليم

 .املعلومات واالتصاالت، مطلوب دورة خطط الستعداد قبل أنشطة التعليم

 أستاذة نونونج صفى عن تطبيق إىل وبناء على املقابلة اليت تعملها الباحثة

، و قالت مهارة الكالم تعليميف  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 4أستاذة:

تسمى خبطوات  التخطيط، كالعادةقبل نشاط التعليم. وكل  التخطيطحُيتاح 
خبطوات  رة الكالم أحياان ال تتوافق متاماامه مي. تعل(RPPالتدريس )
يعود على   يتم استخدامها كمرجع البقاءألن كل التدريس اليت التدريس،

املدرسة ليس من املمكن أن ة الطالب أنفسهم. لذلك كان مستوى قدر 
املواد عن يف الوقت الذي طالهبا ال تزال ال تفهم  الدراسية تواصل مادة

مسبقا. التكرار ضروري أيضا، ولكن يكفي إلعادة النظر يف املواد مسبقا، 
نسيان املواد اليت متت دراستها و ال  حىت يتمكن الطالب أيضا سهال

 كمثل خطواتطي كل شيء،  عادة ما يغ خطوات التدريس، سابقا. يف
ألساليب واملواد، ، واالتعليم حىت أخره أنشطةمن  أول  األنشطة الطالبية

على األقل . هم فيهاكلو  و وسائل التعليم حىت تقومي أيضا، ، والطريقة التعليم
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 تكون على استعداد جيدا قبل تدريس اللغةنية لهذا هو االستعدات التق
 power: إعداد احلاسوب، و بووير بووين )منها نيةاستعدات التق. العربية

point و املوسيق، و ألة املكرب الصوت. و أستخدم أيضا طرق التدريس )
 ( و طريقة التجربة، و لعبة اللغة. drill)منها: طريقة التدريب 

تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة مشكالت  .2

ية احلكومية األوىل املدرسة الثانوية اإلسالمالكالم يف فصل احلادية عشر 

 .تولونج أجونج

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

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  مشكالت. مشكالت 

هذا الفصل  يف متطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكال

 وهي مشكالت التقنيات و مشكالت الوقت.  نوعان،

أستاذة نونونج صفى عن مشكالت  إىل وفقا الملقابلة اليت تعملها الباحثة

، و قالت مهارة الكالم تعليميف  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيق

 4أستاذة:

 تعليميف  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حينما عملية تطبيق

، اواجه املشكالت. منها: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز العرض مهارة الكالم
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 مشكالت التقنياتالوقت حمدد و عرض املادة الدراسية يف وقت وجيز. و أما 

 .   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائلفهي: أحياان صعوبة يف استعمال 

 و املناقشة حتليل احلقائق .ج

حتّلل و تبحث الباحثة هنا احلقائق احملصولة من مكان البحث، حيث 

اليت استخدامها يف  وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما أنواعتشتمل على 

 ها يف الفصل.تطبيقو كيف  تعليم مهارة الكالم

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت استخدامها يف و  لوسائ أنواع .1

ية تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالم

 .احلكومية األوىل تولونج أجونج

تكنولوجيا االتصاالت يسري بسرعة كبرية وزايدة التأثري على أمناط 

لوجيا االتصاالت مثل األقمار االتصال يف اجملتمع. أدوات مصنوعة من تكنو 

الشريط والكمبيوتر يعطي معىن خاصا و الصناعية والتلفزيون والراديو والفيديو 

لعملية التواصل بني البشر. فضال عن التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا 
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االتصاالت ال تعرف احلدود اإلقليمية، األيديولوجيا والدين والعرق والتكنولوجيا 

 4كبري املسافة يف الزمان واملكان.قد يقلل بشكل  

التعليم هو وسيلة لتحويل العلم والتكنولوجيا من أجل حياة اإلنسان. 

استخدام تكنولوجيا االتصاالت ألغراض التعليم وتكنولوجيا التعليم واحتياجات 

ألن املنهج العلمي، املنهجي والعقالين، كما  4.عليمالرتبية اإلعالمية من أجل الت

هو مطلوب من قبل التكنولوجيا التعليمية هلذا السبب، واألهداف التعليمية 

 الفعالة ميكن أن يتحقق بكفاءة.

االتصال هو عملية إيصال املعلومات من شخص إىل آخر عن طريق 

حتقيق أهداف معينة. وفيما  استخدام وسائل اإلعالم أو رمز أو التوقيع على

يتعلق ابلتعليم واالتصاالت يهدف إىل زايدة املعرفة واملهارات واملواقف تستهدف 

مع التغريات يف اجملتمع، وينبغي أن توجه تقدم  ومتشيالطالب يف سياق معني. 

العلوم والتكنولوجيا يف حتسني نوعية اجملتمع. تبذل جهود مع كيفية االستفادة من 

ا التعليم، وخاصة عملية التعلم من خالل النهج التكنولوجي. تكنولوجيا تكنولوجي

 ض التعليم. التعليم لديها بعض اخلصائص اليت هي ذات أمهية كبرية ألغرا

                                                 

4 Danim, Media Komunikasi Pendidikan..., hlm. 1 
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تكنولوجيا التعليم لديها وظائف واسعة، ال يقتصر على احتياجات 

ة وتطوير أنشطة التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية، ولكن أيضا كمدخل للتنمي

املناهج ودراستها علميا ومنطقيا، منهجية وعقالنية وفقا ملتطلبات العلم 

 والتكنولوجيا.

 13وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كثري. منها: و كما عرفنا،

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

. ويشمل هذا املعاجل )معاجلة (software( )سوفت وير)ربجميات وال

البياانت(، وسائط ختزين البياانت / املعلومات )القرص الصلب، قرص 

مدمج، أقراص فالش، وذاكرة، وبطاقات الذاكرة، وما إىل ذلك(، وجهاز 

الكاتب(، وأجهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفأرة  تسجيل )قرص مدمج

ضوئي والة التصوير، وما إىل ذلك(، وجهاز اإلخراج )شاشة واملاسح ال

 وطابعة، وجهاز عرض، و الة املكرب الصوت، وما إىل ذلك(.

تكنولوجيا املتعددة، مثل الكامريات الرقمية وكامريات الفيديو، ومشغل  .ب

 .الصوت والفيديو العب، اخل

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

                                                 

13 13 Sahid, Pengembangan Media..., hlm. 4 
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التكنولوجيا شبكة الكمبيوتر، كل من األجهزة )انرتنت، واي فاي، وما إىل  .ث

ذلك(، و تطبيق الشبكة مثل شبكة اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، 

 .تطبيقات قواعد البياانت، اخل

وكانت وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدرسة الثانوية 

وىل تولونج أجونج كثرية و متنوعة. كمثل: تكنولوجيا اإلسالمية احلكومية األ

سوفت )والربجميات  (hardware( )سوت وير)كل من األجهزة  احلاسوب،

، و وسائط ختزين البياانت / املعلومات )القرص الصلب، (software( )وير

قرص مدمج، أقراص فالش، وذاكرة، وبطاقات الذاكرة، وجهاز تسجيل )قرص 

جهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفأرة واملاسح الضوئي والة الكاتب(، وأ مدمج

التصوير، وجهاز اإلخراج )شاشة وطابعة، وجهاز عرض، و الة املكرب الصوت، 

 11وما إىل ذلك(.

 يف املستخدمة ات واالتصاالتوسائل تكنولوجيا املعلوم وكانت

الفصل، خاصة يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر الدين كثري أيضا. 
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، بووير بووين عرض، و الة املكرب الصوتال، وجهاز بعضها هي: احلاسوب

(power point)،  12. واي فايأي  شبكة اإلنرتنتو الصور، و 

قبل أن تعّلم املدرسة يف الفصل، كان أحوال مهم الذي جيب أن تعمله 

خطوات  التخطيط هو مدرسة قبل أنشطة عملية التعليم. وهي ختطيط التعليم.

  10تنفيذ التعليم كنظام لتحقيق أهداف التعليم بكفاءة وفعالية خطوات التطور و

التخطيط هو النموذج األصلي إلعداد املعلمني يف تصميم وتنظيم وتصميم 

أنشطة التعلم اليت التدريس وأنشطة التعلم ميكن أن تركز وقادرة على حتقيق 

األهداف التعليمية املتوقعة. ويتم التخطيط بعناية، وميكن احلصول على نتائج 

 .مالتعلي

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  وفقا ملدرسة اللغة العربية يف

وسائل  قبل أن تطبق (RPP) تستعد املدرسة خطوات التدريس ،تولونج أجونج

 فصل احلادية عشريف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم

حمتوى  لية التعليم. و فيهاوات التدريس كإعداد أساسي يف عمالدين. ألن خط

 .املادة التعليمية وحتديد الطرائق والوسائل واألنشطة وأساليب التقومي للمادة
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 ملدرسة نونونج صفى فهي:( RPP) خطوات التدريسوأما 

تعرض املدرسة الصورة على جهاز العرض، وتقدمي بعض املفردات عن  .أ

 املواد اليت يتم تسليمها. 

  ملفردات بصوت عال و إظهارتدّرب املدرسة ا .ب

 على جهاز العرض املدرسة أن يعيد للطالب املفردات تسأل .ت

 املدرسة حمادثة ويطلب للطالب لتقليد  تقراء .ث

 الطالب عن املفردات يف حمادثة غري معروفة  املدرسة إىل تسأل .ج

النص تقسم املدرسة الطالب إىل قسمني وفقا لصفوف اجلدول لقراءة حمادثة  .ح

 الوارد على الشرائح. 

 تسأل املدرسة بعض الطالب للعمل حمادثة أمام الفصل .خ

صورة املظاريف، أن وراء ذلك هناك بعض الصور اليت لديها  تستعد املدرسة .د

 عالقة للموضوع مهارة الكالم . 

 من هذه الصور، وطلب من الطالب لوصف وجعل احملادثة مع صديقهم و .ذ

 للطالب تقنيات اللعبة تشرح املدرسة 

 تبدأ اللعبة مع تشغيل املوسيقى   .ر
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نوع يف املوسيقى يتوقف، والطالب الذين حيملون مقلمة يطلب إىل امام  .ز

 .الفصل، و  اختيار مغلف واحد من الصور املوجودة على جهاز العرض

 الطالب وصف صور وراء املغلف، و تتحدث أو كالم ابللغة العربية.  .س

 وبعد لعب اللغة، سألت املدرسة إىل الطالب عن األشياء اليت يعرفها. .ش

 . ختتتم املدرسة الدراسة ابلسالم .ص

تطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة مشكالت  .2

ية احلكومية األوىل الكالم يف فصل احلادية عشر املدرسة الثانوية اإلسالم

 .تولونج أجونج

ت تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة مشكال

 وهي مشكالت التقنيات و مشكالت الوقت.  هذا الفصل نوعان، يف الكالم

: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز العرض الوقت حمدد و مشكالت الوقتأ( 

فهي:  مشكالت التقنياتعرض املادة الدراسية يف وقت وجيز. ب( و أما 

 .وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبة يف استعمال أحياان صعو 


