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 الباب األول
 مقدمة

 ة المسألةفيخل .أ
الناس العاديُت، وخرباء الًتبية حيت دافئة, تًتاوح بُت  يكون زلادثة ىف إندونيسيا دائما مشكلة الًتبية
نظام  فشل ولكن ،اليت حتققت اإلجنازات بسبب كثَت من ليس مشكلة الًتبيةمن  وسببدلوظفى الدولة. 

 .اليوم عصر اجململ ادلخفتصة ىف مؤدب حيت ةدرة على فتفوةة معاادل موارد بشرية حُت يطبع الًتبية الوطنية
وتنظيم وتوّجو الفتالميذ إىل تنضح و  وتطور ةمنوّ  عملية الفتس تساعد على ىي ىذا ادلعٌت ًتبية ىفوال
ن أجل ماإلمكانات الذين يوجدون ىف النفس األحد  موعة الواسعة مناجمل عملية تطوير تربية يعٍت .اخلَتات

االندونيسيا  , ىف ةاموس الكبَتالطبيعيةتعريف  ىف ويسفتمر .وبيئفتهم ورلزية ألنفسهمتطوير بشكل صحيح 
شخص  أخالق أو أخالق احلسنة اليت دتيز من شخص إىل، النفسية الصفات :كالقرحية الطبيعيةيفتم تعريف 

موةف  مسفتقر ىو الطبيعية عية.؛ طبلديو شخصيةية ترمجت بالطبيعة: الطبيعية؛ طبيعة, و أما كلمة آخر
 .البيان والفتصرفاتديناميكية، باندماج تقدمية و  الدمج ىف عملية وحاصل من 1الشخص

 الطبيعيةالطالب. لقد أصبح تريبة  شيء االجيايب الذي فعل ادلعلم وتؤثر إىل الطابع بيعيةالطكانت تريبة 
حتدد وزارة ية للطالب. الطبيعيةباحلركة الفتعليمية اليت تدعم الفتنمية االجفتماعية والفتنمية العاطفىة والفتنمية 

علم عادات الفكر والعادات من القيام ي الطبيعيةتريبة على النحو الفتايل: " الطبيعيةتريبة الفتعليم األمريكية 
بذلك ميكن أن تساعد الناس على العيش والعمل معا كأسرة واحدة، واألصدةاء، واجلَتان واجملفتمع 

كمحاولة مفتعمدة جلعل الطالب يعرفون والرعاية وتدخيل القيم  الطبيعيةتريبة واألمة".وميكن أيضا أن تفسر 
 2مال.حىت يفتمكن الطالب تفتصرف كاإلنسان الك

و ىو   الطبيعيةالبشرية. وبالفتايل, ميكننا أن نفهم ما ادلراد بًتبية  الذاتفتحسُت فرصة ل الطبيعيةللًتبية 
يشكل نفتيجة من سعى البشر لينمي  الطبيعية. تربية كاإلنسان النافعة  اإلنسان ليجعل أنفسهم كسعى

, ىف العقيدة اخلاص الطبيعيةىو الشخص الذي لو  ية,الطبيعيةشخص الذي لذيو   3األنفس بنفسهم.
 , النظرة النفس و النظرة احلياة.الطبيعية

لو " مادة ادلناسب ". كوالدين و معلم, نعمل شيء ليعلم ىذا احلال إىل طفلنا  الطبيعيةمادة ادلناسب, 
 Harvard من جامعة Ralph Waldo Emerson أن شيء مهم ىو ما الذي وجد ىف الداخل )نفس(. –

اسفتقرار  Frank Pittman على من العقل ". كفتب طبيب نفساينىو أ الطبيعيةيبُت بكل حزم و صراحة, " 
على زواج الطويلة ىف عمل الوظيفة وتنشئة  ربط، ليس شهوة، الذي الطبيعيةحياتنا يعفتمد على أخالةنا. 
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ىو يفتيح الناس  الطبيعيةطفل أصبح ادلواطنُت البالغُت ادلسؤولة وادلنفتجة. ىف ىذه دنيا اليت غَت كامل, كان 
4ى ةيد احلياة، وحيمل ويغلب على زلنفتهم.ةادر عل

 

اجلهد والفتعلم طول الوةت يسمي بالًتبية. وىذه ىي الًتبية ما سيفتم تضمُت القيم حيت تشكل شخصيا 
قيم ايل نفس أحد حيت تشكل ادلواةف والعادات ما يسمى وسلوك ىف حياتو اليومية. عملية اسفتيعاب ال

 .الطبيعيةب

ها. مثل صنع د فعل باحلكومة وأصحاب ادلصاحل في، ةالطبيعيةوالبدائل ادلخفتلفة للفتغلب على أزمة 
وتطبيق القوانُت يكون أةوى. خياري آخر الذي يكون أكثر إزاء  تنفيذتنظيم القوانُت, وإرتقاء زلاولة 

ىو من خالل الًتبية ي تناةش و , على األةل لفتنقص الشئ, ادلسألة الثقافة وأخالق األمة الذللفتغلب عليها
يرجو بالًتبية يسفتطيع أن عفترب الًتبية كخياري الوةائية، و (. ي1-2212. تبعا لوزارة الًتبية الوطنية )الطبيعية

ادلشكلة عن الثقافة و  ف من أسبابجوانب ادلخفتلف. وميكن تقليل وختفيحتسُت نوعية شباب األمة ىف 
 الوطٍت. الطبيعية

أن حتللها  الطبيعيةادلنضوية ىف طبقة ومرحلة الًتبية ادلخفتلفة, و يرجو هبذه أزمة  الطبيعيةمن خالل تربية 
من  1ىو واحد من أىداف الًتبية الوطنية. ىف إطار الفصل  الطبيعيةبأسرع ما ميكن. أكثر من ذلك، تربية 

, يذكر أن بعض من أىداف الًتبية 2223لًتبية الوطنية )الًتبية الوطنية( ىف عام ةانون )ةانون( نظام ا
الكرمية. أمانة الًتبية الوطنية ىف عام  الطبيعيةالوطنية ىي تطوير ةدرات الفتالميذ لفتثقيف، والشخصية, و 

ا, حيت أيض الطبيعية, يقصدبو الًتبية ال يصنع إندونيسي ىف الذكاء فقظ, ولكن ىف الشخصية و 2223
 5و القيم النبيلة والدين.اليت تفتنفس في الطبيعيةالفتطور مع  سيولد جيل من األمة
يذكر أن الًتبية الوطنية عمل  3ية الوطنية ىف الفصل عن نظام الًتب 2223سنة  22ىف القانون منرة 
ذف الًتبية ىف إحياء الذكاء البالد. كذالك هت و حضارة وطنية ادلرتبة من أجل الطبيعيةلفتطوير القدرة وينشأ 

الكرمية,  الطبيعيةالوطنية إىل تنمية اإلمكانيات الفتالميذ ألن يكون إنسان ادلؤمن و ادلفتقي إىل الو الواحد, و 
. وةال اهلل مسؤليةم بذاتو, و يكون أىل الوطٍت بصفة دميقراطية و الصحة, و عامل, وكفء, ومبدع, وةائو 

 تعاىل ىف القرآن الكرمي: 
                            : (122)اجملادلة 

ىو ىف  الطبيعيةزلفتاج إليو ىف ادلدرسة إذا يرى إىل حولنا اآلن,إما األساس من تربية  الطبيعيةربية إن ت
ة ميّكن لكل الفتالميذ, خبلفيادلدرسة ىي من كون حديث إسًتاتيجي و داخل عائلة. ولكن ىف ىذا احلال أن 

 تكّيف مع اإلجفتماعي.وتعامل مع بعضو بعضا, وميفتص القيم ادلخفتلف, و   ادلسألة إجفتماعي ثقافة ادلفتنوعة,
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 مهما صففتو خالص و مضاريب. الًتبية ىي أيضاة ختطيط الًتبية منذ زمن سحيق، و وةد وجدت فكر 
ختطيط الًتبية حيل ىف ادلوةع االسًتاتيجي بأمجعو ىف  6لينال أحسن احلياة.لفتحقيق الفتغيَت و أداة ةوية جدا 

الًتبية. هبذه وضوح اجلهة أن إدارة  تنفيذان ختطيط تربية يعطي وضوح اجلهة ىف عملية العملية الًتبية. ك
 7سعي الًتبية سوف يسفتطيع ينفذه بكثرة مؤثر و فّعال.

, الطبيعيةصلة باإلدارة الًتبية. وادلراد باإلدارة ىنا وىي كيف ختطيط تربية  اىف ادلدرسة ذل ةالطبيعيتربية 
ىا, وتضابطها ىف النشاط الًتبية ىف ادلدرسة بطريقة إسفتوىف. ذلك تصرف منهم زّود بالقيم الذي البد تنفيذو 

معلق ببعضو بعضا. وىف عملية  غرزه: شحنة منهج, وتدريس, وتقومي, ومعلم, وطاةة الًتبوية, ومكّون الذي
الفتدريس, وتقومي, والًتبية اليت سفتنفذ ىف ادلدرسة بإسفتعمال إعداد الفتدريس فلذالك ىف ىذا احلال أن ادلدرس 

الذي يفتطوير إىل الفتالميذ. ىف إدراك أو حُت تدبّر مع تسعى ىف ترةية  الطبيعيةيسفتطيع أيضا تعّرض أي 
كيف بنوع األمثلة من منهج و إعداد عاء ىف األول واألخَت الدراسة. و الداإلميان والفتقوى للفتالميذ بطريقة 

  8يعطي إىل الباب بعدىا.ىف مادة الدرس الذي يبحث و  الطبيعيةالفتدريس الذي ةّدم بقيم 

يسمى إسفتعداد بيئة الفتعلم. للمساعدة يف إنشاء منضبطة منط اخلطوات و  ط ىو جزء أساسي منالفتخطي
جو لطيف, أنشطة الفتعليم والفتعلم اليت فعالية وكفاعة ميكن الفتعليم والفتعلم صحيحة وكافية, و و تنفيذ أنشطة 

ط يساعد ادلدرسُت يف ضبط النفس أن تساعد يف علمية الفتعليم والفتعلم يصيل كما أراد. أن الفتخطي
9حسن طريقة تعليمهم.ليو 

 

عملية تعلم ومفتعلم.  تنفيذإعداد الفتدريس ىو زلاولة لفتصرف أفعال ادلدرس ىف األنشطة الفتدريس. ىف 
ها تضّمن عنصر رئيسي من إعداد الفتدريس وىو يعفترب في دريس تضّمن أدوات الكفتابة اليتبعاّمة إعداد الفت

كن خباصة ول 12أىداف الفتدريس, ومادة الفتدريس, وطريقة الفتدريس, ومنبع الدرس, وتقومي حاصل الدرس.
أن إعداد الفتدريس جيعل كوسيلة الذي يسفتعمل ادلدرس ليساعد ىف حتقيق أىداف الفتدريس. يوجد بعديد 

(  تغطي وثائق 1من األشياء الذي ينبغي أن يكون العالمة إىل ادلدرس لفتطّور ادلنهاج و إعداد الفتدريس: )
على معايَت احملفتوى لوحدة الًتبية  2226سنة  22دراسية الرمسية ىف النظام وزير الًتيية الوطنية إندونسيا منرة 

. ىف معايَت الطبيعية( ونظريات تربية 3( وادلبادئ إلعداد منهج و إعداد تدريس, )2اإلبفتدائ والثانوي, )
احملفتوى لوحدة الًتبية اإلبفتدائ والثانوي, خلصت إىل أن رلموعة من مادة الدرس و نطاةها ال يفصل من 

 .الطبيعيةبعثة تربية 
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رس الذي الفتدريس تأسس على كفاية بطريقة الِسَياِةيَِّة صّممو ادلد, خطة كما ختطيط الفتدريس بعامة
و تضّمن ِسبَنارِيُو عن ما الذي سيعمل الفتالميد مبناسبة ُمَدار البحث الذي عقد الفتدريس ىف الفصل وفي

و اذلدف, ولذالك اذلدف في يوجد حّققخطة عملية الفتدريس ينبغي عليو سوف يدرسو الفتالميذ. بفتقٍت ىف 
 إىل النفس الفتالميذ. الطبيعيةيطبق ذلك تربية وسوف يلقي إىل الفتالميذ, و  الطبيعيةيفتضمن ةيم تربية 

ىف إعداد الفتدريس ىف  طبقة مفتوسطة, وإحدي من مؤسسة تربوية اليت طبق  الطبيعيةتعلق بفتنفيذ تربية 
تربية  تنفيذةدس, و ىذه عملية  1الثانويّة احلكومية  ىف إعداد الفتدريس و ىي بادلدرسة الطبيعيةتربية 

تطبق ىف واحد من مادة الدرس و ىو درس اللغة العربية. اللغة العربية ىو واحد من الدرس الذي  الطبيعية
ويطبقو  الطبيعيةتربية  تنفيذصّمم الفتالميذ لكي يسفتطيع تطور مهارة اللغة, إما باللسان أو بالكفتابة. بوجود 

درس اللغة العربية, ىدف إىل أوجد اخلَتات ىف نفس الفتالميذ وادلعلم, وىو جودة  ,د الفتدريسىف إعدا
 اإلنسان إما بادلوضوعي, ليس إىل خَتة فردية فقط, ولكن ذالك إىل خَتة على كل اجملفتمع.

الذي ةد يطبق ىف إعداد الفتدريس درس  الطبيعيةهبذا البحث أن باحثة على األخص حتلل عن تربية 
ةدس. هبذه خلفىة ادلسألة أرادت باحثة حتلل عن  1لغة العربية للصف السابع بادلدرسة الثانويّة احلكومية ال

تدريس اللغة العربية للصف  من خالل الطبيعيةتربية دراسة تحليلية عن بادلوضوع : "  الطبيعيةتربية 
 ". (3112-3112) سنة دراسية قدس 1بالمدرسة الثانويّة الحكومية  "أ" السابع
 

 تحديد المسألة .ب
حتديد ادلسألة ىي مجع من األسئلة لفتساعد الباحثة ىف مجع البيانات و الدليل. بوجود ىذه حتديد 

 ادلسألة فطرح السؤال كما يلي:
 ةدس؟ 1للصّف السابع بادلدرسة الثانويّة احلكومّية  الطبيعيةكيف عملية تربية  (1
ةدس  1ة احلكومي بادلدرسة الثانويّة "أ" للصّف السابعس الّلغة العربّية يدر تىف  الطبيعيةتربية  تنفيذىل  (2

 و؟في 1فصل دراسي  مطابقا بإعداد الفتدريس
 

 أهداف البحث .ج
 يفتعلق بادلسألة اليت بينت ةبلها, فاألىداف اليت سفتحقق الباحثة ىف ىذا البحث و ىي:

 ةدس. 1بادلدرسة الثانويّة احلكومية  "أ" سابعللصّف ال الطبيعيةحتليل عملية تربية لوصف و  (1
بادلدرسة الثانويّة احلكوميةة "أ"  س الّلغة العربّية للصّف السابعيدر تىف  الطبيعيةتربية  تنفيذحتليل لوصف و  (2

 ةدس مطابقا بإعداد الفتدريس.  1
"أ" بّية للصّف السابع الّلغة العر  تدريس من خالل الطبيعيةتربية دلساعدة ادلعلم ىف الوصف والفتحليل  (3

 .ةدس مطابقا بإعداد الفتدريس 1بادلدرسة الثانويّة احلكومية 
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 البحث فوائد  .د
 حسب ادلوضوع ادلذكور ففوائد البحث كما يلي:

 فوائد نظرية . أ
خاصة من ادلفتوةع أن يزيد من الفكرة واخلزائن ادلعرفة وينفع أكثر, و  ىذا البحث, حاصل من بوجود
لقد طرح ىف كل الدرس.  الطبيعيةعند عملية تدريس ىف ادلدارس. واآلن أن تربية  الطبيعيةة بأمهية تربي

ىف إعداد تدريس اللغة العربّية عند عملية  الطبيعيةلقد مكفتوب تربية اللغة العربّية, و ىو إحدي منو و 
 الفتدريس. هبذه احلال سيكون أحسن الطريقة إلرتقاء جودة الًتبية.

 فوائد عمالية . ب
ىي ةدمفتها للمدرس, ألن ةبل إعطاءىا إىل  الطبيعيةتربية للمدرس, الفائدة األوىل من تنفيذ  (1

. مث ةدر ادلعلم ىف تنفيذ ةيمة اإلجايب من الطبيعيةتربية الطالب وجب على ادلدرس أن يفهم بقيمة 
 إىل الطالب خاصة وادلدرس عامة.  الطبيعيةتربية 

و ينبغي لديها لكل الطالب.  الطبيعيةيم والبيان من أمهية تربية للطالب, يسفتطيع ىف إعطاء تصم (2
 ادلبادئ لسلوكهم.لطالب ليكون ادلبادئ ىف أنفسهم و إيل أنفس ا الطبيعيةتغرس تربية و 

ة الفتدريس درس اللغة ىف عملي الطبيعيةتربية  تنفيذالنظر ىف درسة, ميكن إسفتخدامها كادلراجع و للم (3
 يكون أحسن. الطبيعيةطرح تربية يلَتتقي و ادلراجع دلدرسة, و يكون كذلك لالعربّية, و 

اليت مكفتوب ىف  الطبيعيةكيف عملية تربية , و الطبيعيةباحثة عن ما ىي تربية للباحثة, زيادة ادلعرفة لل (4
ىف  ونإعداد تدريس اللغة العربّية, خاصة ىف الصف السابع. ىف ادلسفتوى الثانوية أن الطالب يفتسابق

 .من أنفسهم إظهار ةدرة


