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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

 
 الدراسة النظرية .أ

 تربية الطبيعية .1
تعريفالًتبية (أ

كلالبالدىفىذهالدنيا.قديكون يكونبالدادلتقدمىوحتمامناألملالذيأراديبلغومن
بأعليةا وكذالك تؤثرمنعواملالًتبية. وىذا المنالبالد تقدمأم يستطيعسرالعام حيت لًتبية,

كماعرفناأنالًتبيةيطبعَمَوارِدىفتقدمأوتراجح؟,يقيسبعضمنالبالدىلذلكالبالد ألن
وإذافشلتىذهعمليةالًتبية,بشريّةذوجودةإمامناجلهةالروحانّية,واحلداقة,وادلهارة,والًتبية

فصعبَخيََّلإىلكيفيتقدمىفمدارجالرَّقِّي.
عن نظرتو تقّدم قد الذي البالد خارج من أو البالد داخل من إما الًتبية, شلثل من كثَت

كثَتٔمفهومالًتبية. كمابُتهبذااحلاليوجد  Kiالنظرةمنالعظماءالذييتحدثعنالًتبية.

Hajar Dewantara , العلماء وىو عند الًتبية مفهوم الرعاية, بنظام ومشهورة وطنية,  Kiتربية

Hajar Dewantara."طفلىوكشخصيةبارزةىفالًتبيةوأعطىحريّةباإلخالص...",ٕ 
 ظلرة القانون ىف ٕٓكما سعيٖٕٓٓسنة ىي "الًتبية وىو: الوطنية تربية نظام عن يبُت

لتعلموعمليةالتدريسلكيالطالبتطّورإمكانيتووليملكقوةروحيّةمتنبووسلططألوجدحالةا
واجملتمع, نفسو, إىل ٖتتاج اليت ومهارة الكرًن, أخالق ذكاء, شخصية, النفس, تدبَت الدينية,

(.ٔظلرةٔوالوطنوالبالد")فصل
اجمل وآدب ادلعيار, ىف وػلِت النظام, ويطيع اخلَت, شيئ يعلم دائما الالًتبية وصدق, تمع,

ػلبالكذاب,اليظلمإىلشخصاآلخر,ػللمْتسناحللمللمستقبل,لديوشعاراحلياةليدفع
ىفاجلهاد,ويرتفشزّكىالرائحةوالُعُطورَة.

أ أّن ذلك ومعٌت إنسانية ْتركة إتصف الذينشالًتبية اإلمكانية كل تطور إىل وّجو تربية طة
وأنشاطة اإلنسان, نفس ىف النفسيوحد وتعلم القدرة تطّور وإقتداره بقّوتو كذالك تربية

(Independence Learning).
الكامل اإلنسان جودة وتكوين عملية من واحد يكون مث الًتبية مثالية ليحّقق زلاولة كبعض

 والثقافة والعلم للًتبية ُتَِّحَدُة
ادل األمم ُمَنظََّمِة بوسيلة ُتَِّحَدُة

ادل واألمم َقَدَم(UNESCO)واحمليط, أنو
 وىو: الًتبية عماد أربع توصيًة احلربةأوال, وترقية زيادة إىل عمليةالًتبية ىذه وهتدف دلعرفة, تعلم

                                                           
1  Yahya khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan, 
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 الطالب. إىل إىلثانيا,وادلعرفة ادلهارة تريب أو لتمّرس الًتبية عملية ىذه وهتدف للعمل, تعلم
 عمليثالثا,الطالب. ىذه وهتدف الشيئ, ليكون الطالبتعلم إىل والوعي الفهم لتزرع الًتبية ة

 كاإلنسان. ووظيفتهم ٔتوقعهم يشعر الطالب لكي أنفسهم احلقيقة ىف وإستعرض تعلمرابعا,
ٖليعيشمعا,هتدفىذهعمليةالًتبيةكعمليةتَ ْزِوْيدالطالبليملكادلهارةىفاحلياةاجملتمع.

األ وتَ ْنِسْيُق التعلم عملية ىي الًتبية أّن حُت وعلى الثقافة, قيم إىل متواصلة احالمفراد
الًتبيةاجملتمع: وتأّن شابو جيل وتستعّد البالد تستعملها اليت عملية ولتمألبعض حياتو, ستمر

بُت كما وادلؤثر. بالفّعال احلياة السلوكKi Hajar Dewantaraأىداف لتقّدم قّوة ىي الًتبية أن
)قّوةالباطن(,واألفكار)عقل(,وجسماألطفال,مطابقةبالعاملواجملتمع.

كتنميةأوترقيةإنتاجيةوطنية, كالوسيلةمهمىفتعمَتالوطن,إما كُمشِكلكانتالًتبية أو
كذالكقادر أخالقالوطن.والًتبيةقادرعلىإعطاءتنويربُتوسيلةاالستحالةوالبشرية.والًتبية

اإل خلق سوء ٖتويل بكلمعلى أو اإلجايب, أشياء إىل تغيَتنسان على قادر الًتبية كانت آخر ة
 بسوء الطبيعيةاإلنسان وحسن السخصية لديو الذي اإلنسان سعيةالطبيعيتكون الًتبية ألن .

إمكانيتو تطّور الطالب أّن وبالنشاط التدريس. وعملية التعلم حالة ليحّقق وادلخطط الوعى
إىل ٖتتاج اليت ومهارة الكرًن, أخالق ذكاء, شخصية, النفس, تدبَت الدينية, روحّية قوة وليملك

ٗ(.Uhar Suhaputraٕٕٓٔنفسو,واجملتمع,والوطنوالبالد)


 الطبيعيةتعريف (ب
عندمركزاللغةوزارةالًتبيةالوطنيةوىو"ٛتل,قلب,نفس,شخصية,خلق,الطبيعيةتعريف

ط صفة, شخصية, قوة سلوك, وأما َغريزة". ِمزاج, السلوك,الطبيعيةبيعة, الشخصية, ىي ية
 من اآلخر رأي ىناك و والغريزة". الطبيعة, Tadkirotun Musfiroh(UNYالصفة, ,ٕٓٓٛ,)

( موقف عْقد إىل أْوَمَأ )attitudesأخالق سلوك ,)behaviors( دافعّية ,)motivationsومهارة ,)
(skills.)٘

( الوطنية الًتبية الوزراء رئيس ٕٓٔٓعند شخصيةالطبيعية(, أو خلق طبيعة, غريزة, ىو
ادلتعددة واألْندية تذويت  حاصل من تتشّكل الذي ويستعملvirtues)األحد يعتقد الذي ,)

بصفةالقاعدةللنظّر,والتفكَت,والوقف,والعمل.
 الطبيعيةوإظلا Marzukiعند حىت باخلُُلق, رلانس اإلنسانالطبيعيةأنّو سلوك بقيم يعترب

بالبيئة, أو الناس, وبُت والنفس, باإلَلو, تواصل إطار ىف إما الناس, أنشطة كّل ويشتمل العادلّي
                                                           

3  Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 23-24. 
4Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktek Implementasi), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34-36. 
5Saminanto, Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Matematika di MTs, 

(Semarang: IAIN Walisongo 2011), hlm. 13. 



00 
 

واحلكم,ا الدين, معيار أساس على والفعل والقول, والشعور, وادلوقف, الفكر, ىف ٖتقق لذي
روءة,والثقافة,والعادة.

ُ
ٙوادل

تكوي الطبيعيةن فصل ىف صرّح و الوطنية. تربية أىداف من واحد الًتبيةٔيعترب نظام قانون
 ظلرة ٕٓالوطنية الطالبٖٕٓٓسنة إمكانية تطّور ىي الوطنية تربية أىداف من بعض أّن

الكرًن.وادلرادمنأمانةالقانونىيليكونالًتبيةليسإالّالطبيعيةوليملكالذكاء,والشخصية,و
ول الشخصية لكّن فقط, ذكاء اإلندونسي الذيالطبيعيةيجعل الوطن جيل يولد حىت أيضا. ية

ب نشأة والدين.الطبيعيةنشأ الوطن العال القيم مع يتنفس حسنٚالذي لديو الذي والفرد
ٛيةوىومنالفردالذيقادرىفأخدالقرارومستعدٖتّملالعاقبةمنالقرارالذيأخده.الطبيعية

 نظر العناصرFatchul Mu’inىف بعض النفسوجد علم بطريقة الذي اإلنسان ادلقاسات
ب كيف إىل لَتشد َقِدَر اإلنسان ادلقاسات عناصر أّن وأحيانا اإلجتماع, األحد.الطبيعيةوعلم

وبعضمنىذهالعناصروىم:
 َمْوِقفٌ (1

 عكسية بصورة يعترب األحد موقف أّن العادة علىالطبيعيةىف ومهما أحد. من
,لكّنىفحالمعدودكانموقفاألحديظهركيفأخالقو.اإلطالقمليكونصوابا

وقدقالاهللتعاىلعنادلوقفىفاجملالس:
                                       

                                  

.ٔٔ(اجملادلة)
أّنموقفيؤثرمنعمليةتطّورّىالذييعملاألحد.ولذلك,Oskampوقدأدىل

ها:إطّلععلىادلوقفبادلعٌتػلتاجليتعّلمعواملالذييؤثرإىلعمليةتطّورّىومن
كل (أ) من ولكن الذيدرس, موقف يُ ْفِصُح ٔتا النفس: علم وعوامل الوراثّى عوامل

اجلانب ىف ادلوقف. ىذا يتطور أين إىل تعُّت الذي صفاتو خصائص ػلمل األحد
بوسيلة ادلوقف تشكيل ىف مهّم دور لعب فيسيوجليا عوامل ىذا كان اآلخر,

عصر ىف عمر: ىو ادلثال النفس, العلم ػلّبظروف اإلنسان كان الشاب
 الشيوخةrock and rollٔتوسيقى ىف دخل حُت ولكّن عال, بصوة موسيقى وىو

 كاناإلنسانأحّبٔتوسيقىكالسيكى.

                                                           
6Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktek Implementasi), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 10-11. 
7Saminanto, Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Matematika di MTs, 

(Semarang: 2011), hlm. 22. 
8http/m.pustaka.pandani.web.id, 10.23, 23 maret 2014. 

http://www.pustaka.pandani.web.id/
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خربة (ب) من بنسبة القوي أثر وتعطى مباشرة التيتختربه شخصية خربة شخصية: خربة
 غَتمباشرة.

الق (ج) أثر لديو والوالدين الوالدين: يكونأثر الوالدين موقف أوالده.كان حياة وةإىل
األوالد يولد إىل إضْلََفَر موسيقّي والدين كان ىو ادلثال أوالده. إىل ادلوديل حقيق

 الذيػلّببادلوسيقى.
بأّن (د) إضلراف فيو الفرد, إىل األثر يعطى اجملتمع زمرة أو واحد عمر ىف زمرة كانت

ب متساويا ليكون الفرديسعى كل األخيانيقولمن بعض أو زمرتو) صاحبمن
 (.normative beliefٔتعيارىاألمانة)

لو (ه) اإلعالم وسائل و اجملتمع. وسط ىف حاضر الذي وسائل ىو اإلعالم وسائل
 دورمهمىفمكّونةموقفاجملتمع.

 عاطفة (2
 التينية لغة من تُبٌّت عاطفة emovereكلمة و خارج اmovereبادلعٌت دلعٌتلو

ولوادلعٌتسرور.عاطفةىيباِدرةديناميكىemouvoirٖتّرك(.وأماىفلغةفرنسّيةوىي
عملية من وىي والسلوك, الوعي, إىل أثره وباشًتك اإلنسان, يشعر الذي حالة ىف

فيسيوجلياأيضا.
 نظر نفسDaniel Golemanىف ىف توجد اليت العاطفة الفرقة كانت وبالعامة ,

نقسمإىلفيمايلى:اإلنسانت
ومرارة, (أ) َزِعج, وُمن ْ وَضِجر, وَمِعض, وغضبا, وكره, غيظا, و٘تّيز س, ُمتَ َوحِّ غضبان:

األمراض علم وبغاضة ُعْنف وىو: أشد الذي ورٔتا وَخَصم, ورَلْرور, وغضب,
 اإلجتماعية.

ب (ب) وشعور النفس, وحّنن وكئيب, ومظلم, واغَتّم, وحزن, مؤمل, الوحدة,ُحْزن:
فاضشديد.  ويطلق,واستيأس,وإذايكونباثولوجيا:إطلِْ

الشديد, (ج) خوف شعور و وتَ َروَّع, ومرتعب, وخوف, ُمْضطَِرب, اخلوف: شعور
 وزلًتس,وحزن,وغَتمطمئّن,ومرتعب,واْرتَ َعَدْتباحلاِمض.

وُمْسَتكْ (د) وُسْلوان, وفرحة, ورضاء, وخفيف, وفرحان, مسرور, نعمةنعمة: و رب,
ّى.  ِحسِّ

كانشخصأعربومنخاللالعملوالكالم, ىفتصميمالعاطفة،يفبعضاألحيان
يفهم معارضو الذيأراده,لكى اللغة فهويستعمل التعبَتباحملادثة عندمايقومشخص

 بادلرادمنكالمو.
 أمانة (3
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اإلشًتا النفس علم عوامل من اإلنسان ذىٍت ُعنصر ىي أمانة كانتكانت كى.
وخربة, السلطة, وإقًتاح الدليل, أساس على "خطاء" أو "صحيح" شيئ ىي أمانة

 وكذالكأّنخربةادلفاجأةمهّمليبٌتغريزةوأخالقاإلنسان.
 عادةوإرادة (4

ناحية ىي وإرادة اإلشًتاكى. النفس علم عوامل من ذىٍت ُعنصر ىي عادة كانت
بادلبا وتواصل ثبت, الذي السلوك اليتمن خاصة باستجابة تعترب أو ٗتطط وال شرة,

تعيدمرارا.
بإرادة اإلنسان وجد الشحص. اخالق عكس الذي بظروف تعترب اإلرادة أّن حُت ىف

 قوية,وأحياناغلبعلىالعادة,لكنكذالكيوجداإلنسانبإرادةضعيفة.
 (self – Conception)إدراكذىٌتالنفس (5

يتعلق الذي آخر مهّم شيئ إدراكالطبيعيةبإعمار كان النفس. ذىٌت وىوإدراك
ذات شخص العادة ىف أنفسو. إىل َخاَلَعة الشخص كل ليس ألّن مهّم النفس ذىٌت
الذي من إىل ليهتم مهّم كذالك النفس ذىٌت إدراك غريزتو. يشكل كيف يعرف صلاح

.الطبيعيةاىتّمبإعمار
 يفهم الطبيعيةوهبذا اخلاصة –كقيم وػلِتحسن اخلَتات يعمل أراد حسنة, بقيمة )عرف

ُمْلَتِحم, وىف السلوك. ىف ويقبض النفس إىل وثب الذي البيئة( إىل األثر حسن ولو احلياة, ْتسن
الشعرالطبيعية صنع وكذلك البدن, وصنع القلب, وصنع الفكر, صنع حاصل من يَ ْنفجر

و الناس. ٚتاعة أو األحد خصائصالطبيعيةواإلرادة القيمة,ىو واشتمل الناس ٚتاعة أو األحد
ٜ(.ٚ:ٕٓٔٓقدرةقابلّيةاألدب,وانتصابىفتوجوادلشكلةوالَتَحّدى)وزيرالًتبيةالوطنية,

 تربيةالطبيعيةتعريف .ج
تربيةأصلهامناللغةتربيةالطبيعية كلمة كلمةواحدة. ٕتعلهاىف و كلمتُت ىيتتكونمن
 يعٌت educationاإلصلليجية الالتينية اللغة ومن ,educare ٓٔ.educereأو ىفeducareكلمة

كاناإلنسانؽلرسحيوانالَوْحِس اللغةالالتينيةذلاداللةادلفهوممّرسأوأّنس)كمثلىفالِسياق
األرض )غلعل أخصب ادلعٌت لو وكذالك ادلاشية, لينتج يستطيع حىت داِجن حيوان يكون مث

و كثَتة ٙترة تساعدليحصل اليت كعملية تعترب الًتبية كانت إذا, ويصنع(. ينجز أرضو ألّن فارة
إغلاد عملية مثل مرتبا, تكون ووحسا مرتبا تكون مل اليت الشيئ وٕتعل لتنضج, لتطور, لنموة,
كانت أىلية, كعملية تعترب شوى اآلخر. شخص نفس ىف أو النفس ىف النظام وترتيب الثقافة

                                                           
9Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktek Implementasi), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 11. 
10Fathcul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktek, (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media 2011), hlm. 288. 
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عمليةتطوراإلمكانيةادلتنوعةالىتتوجدىفالنفسالشخص,مثلقدرةاألكادية,الًتبيةذلاادلعٌت
ٔٔواإلرتباط,وادلواىب,وعملةنقديّةمنفئةربحروبية,وقدرةالبدن,أوقدرةالفّن.

 إىل لالنموذجنظرا الفقري كالعمود األسرة تعترب الطبيعيةالقدًن ًتبية وىذا يكونؽلكن, أن
كل و٘تارس لتعرف لألطفال ادلكان أفضل األسرة تكون أن ؽلكن ادلاضي يف ألن مفهوما,

كافيةوقدرةعلىاإلستعارةمنالتقليدالقائمةإل دخالمباشرةمناخلَتات.للوالدينلديهمفرصة
بشكل والعادات واحلكايات, والقصص ادلشورة, وتقدًن بالقدوة, لألطفال ادلختلفات اخلَتات

ل اإلعتماد تكون أهنا ادلاضي, يف األسرة ادلعٌت وىي يوم. كل الطبيعيةمكثف كلمةًتبية يف .
مكانل ٔتثابةأفضل أنتكون ؽلكن ال الاليت كثَتمنالعائالت واآلن ألطفالللحصولواحدة,

 الطبيعيةعلى بتربية ادلدرسة تنظم عندما جيد أمر وىو الطبيعية. إىلًتبية ادلدارس على غلب .
 إىل للحصول للشباب مكان كأفضل أنفسهم جعل يف الطبيعيةاإلستمرار أربعةتربية ىناك .

للت مكان أفضل جعل يف ٕتتهد أن ادلدرسة على غلب احلاضر الوقت يف دلاذا أسباب, تربيةعليم
.وىيمنأربعةأسباب:الطبيعية

 .تربيةالطبيعيةألنكثَتمناألسرة)التقليديةوغَتالتقليدية(اليتالتنفد (1
 أنادلدرسةاليهدفجلعلطفلالذكيفقط,لكنلينشءحسنالطفلأيضا. (2
 كانذكاءالطفلفيوادلعٌتعندماتستندْتسنالعمل. (3
ٕٔليسمنواجبةادلدرسفقط,لكنمنمسؤليةادلدرس.الطبيعيةبْتسنألنجلعلالطال (4

العادةوالثقافةمنقابلةبالدنا,(,قيمعاىلالذييوجدىفٕٓٔٓعندووزيرالًتبيةالوطنية)
وقديطلعويستْخلصيكونواحدا.علىاألساسىذاالتعليموقدعُّتأجزاءاحلَبَّةمنقيمعاىل

 بوسيلة الوطن جيل إىل الطبيعيةوأْدَمج الذيتربية القيم رئيسي دفًت فيو الذي جدول ىو وىذا .
خالصتو. من صورة وفيو ٖٔيقصد السنة الوطنٕٓٔٓىف قرار عن إندونيسية حكومة أعلن ,

الوطنية الطويلة الدوارة تطور خطة ىف يدل برنامج وىذا الوطن. أخالق تطّور احلال ىف وىو
(RPJPN) ٕٕ٘ٓ-ٕ٘ٓٓسنة أحّل الطبيعية. الوطنيةتربية الطويلة الدوارة تطور خطة

ي,واألدب,الطبيعيةالكرًن,والطبيعيةكاألساسليحّققنظرةاإلعمارالوطن,وىو"ػلققالناسب
والثقافة,وادلؤدبعلىاألساسمبادئاخلمسة".

رئيس أىداف ثالثة لديو الوطن أخالق تطوير .يةوبالعامة الوطنية.أوال, اذلوية وتعزيز تنمو
 ثانيا, اإلندونيسية. اجلمهورية الوحدة دولة سالمة على زلافظة واجملتمعثالثا, البشري شكل

ب الطبيعيةاإلندونيسية بناء يف احلكومة جهود وادلرتبة. والوطنية الكرؽلة ليسالطبيعيةية الوطنية
                                                           

11 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: 

grasindo, 2010), hlm. 53. 
12Saptono, M.Pd, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi dan Langkah Pasti, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 23-24. 
13Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktek Implementasi), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 14. 
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يستهدف ولكن فقط, الًتبية الشقة ىف األخرىيستهدف رلال يف اإلعمار.أيضا ىدف ورلال
ٗٔىو:يةالوطنالطبيعية

 عائلة (1
 الوحدةالًتبية (2
 حكومة (3
 اجملتمعادلدين (4
 اجلمعيةالسياسية (5
 األعمالالتجاريةوالصناعةعامل (6
وسائلاإلعالماجلماىَتية (7

 الطبيعيةبرنامج تتكاملتربية الربنامج ىذا لكن, ادلدرسة. ىف اجلديد درس ٔتادة يكون ليس
وادلدرسة ادلعلم واجبة من ؽلثل وىذا ادلدرسة. وثقافة النفس, وتطوير الدراسة, موضوع كل ىف

الذيعُّتمنحكومةإىلادلنهج.قيمةأخالقالوطنٛٔوقدرليدخل
وأماقيمووصفالذييتطورىفتربيةالثقاقةوأخالقالوطنوىو:

 دينية (1
دين عبادة تنفيذ إىل وُمَتساِمح اتبع, الذي الدين بتعليم قام حُت ادلطيع وسلوك موقف

:ٔ-لنساءاآلخر,ويعيشبسالممعغَتُمْعتنقديٍن.وقالاهللتعاىلىفالقرأنالكرًنا
                                         

                                      

 صادق (2
كاإلنسانالذييصدقبالقول,والعمل, وىوالسلوكعلىاألساسإىلاحملاولةليجعلنفسو

 ىفالقرأنالكرًن:والفعل.وقالاهلل
                         ٜٔٔسورةالتوبةاألية.

 تسامح (3
ادلوقفوالعملالذييقّدراختالفالدين,والقبيلة,واجلنس,والرأي,وادلوقف,والعملغَته

 الذيؼلتلفمنأنفسو.
 نظام (4

ىف تعاىل اهلل وقال ادلتنوعة. والنظام الشرط إىل وادلطيع بالًتتيب السلوك يظهر الذي عمل
(:ٜ٘القرأنالكرًن)النساء:

                                                           
14Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Kata 

Pena,2012), hlm. 116. 
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 عملباجلهد (5
اهلل وقال  ادلختلفة. والواجبة التعلم مشكلة على تعلُّب ىف باجلهد يظهراحملاولة الذي سلوك

تعاىلىفالقرأنالكرًن:
                                       

 .ٛ-٘,األية:سورة:الإلنشرح
 مبدع (6

اهلل وقال ملكو. قد الذي شيئ من اجلديد حاصل أو طريقة ليحصل الشيئ وتعمل تفكر
تعاىل:

                          

 .ٓٗ-ٜٖسورةالنجمواألية
 قائمبذاتو (7

 ادلوقفوالسلوكالذيليسمنالسهلأنتعتمدعلىاآلخرينإلصلازالواجبات.
 دؽلوقراطي (8

 ,والعملالذيينتجاحلقوالواجبةإىلنفسووغَته.طريقةالتفكَت,وادلوقف
 الرغبةىفادلعرفة (9

ومسعو. ورأىو, درسو, الذي شيئ من وأوسع أكثر ليعرف سعى دائما الذي والعمل ادلوقف
:ٗ-ٔوقالاهللتعاىلىفالقرأنالكرًنسورةالعلقاألية

                                        

         

 علّةالوطنية (11
واجلماعية الذاتية ادلصلحة فوق األمة مصاحل يضع الذي والتبصر التمثيل، التفكَت، .طريقة

وقالاهللتعاىلىفالقرأنالكرًن:
                                         

            
 .ٖٔسورة:احلجرات,األية:
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 وطنحبأرضال (11
والبيئة إلىاللغة، عال وتقدير والرعاية، الوالء، تظهر الذي والفعل والوقف, التفكَت، طريقة

الوطنية والسياسية واالقتصادية والثقافية االجتماعية األمة ىف.ادلادية، تعاىل اهلل قال كما
القرأنالكرًن:

                                        

                                   

.ٕٙٔسورة:البقرة,األية:
 ٖتقيقمكافأة (12

مفيدللمجتمع،واالعًتاف،واحًتامصلاحادلواقفواإلجراءاتاليتنشجعوعلىإنتاجشيء
:ٙ-٘وقالاهللتعاىلىفالسورةالإلنشرح,األية.اآلخرين

                     

 مصاحبةومواصلة (13
اآلخرين. مع جنب إىل جنبا والعمل والتعامل، التحدث، حب شعور اإلجراءات أظهرت

وقالاهللتعاىلىفالقرأنالكرًن:
                                         

                                    
 {.ٔ}سورة:النساء,األية

 حبالسالم (14
نفسو ْتضور واألمان بالسعادة يشعرون اآلخرين غلعل الذي والعمل والكالم، .ادلوقف،

وقالاهللتعاىلىفالقرأنالكرًن:
                        

 .ٔٙسورةاألنفال,األية:
 حبالقراءة (15

طوياللقرا وقتا تقدمفضيلةلوعادةيستغرق القرأن.ءةالقراءاتادلختلفةاليت ىف تعاىل اهلل وقال
:٘-ٔالكرًنسورةالعلقاألية

                                        

                     

 إىتمامبالبيئة (16
لتحسُت تدابَت وتطور هبا، احمليطة الطبيعية للبيئة الضرر دلنع تسعى اليت واإلجراءات ادلواقف

 كماىفاحلديث"النظافةمناإلؽلان"..اليتحدثتضررالبيئة
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 إىتمامباإلجتماعي (17
احملتاجة األخرى واجملتمع الناس ليساعد دائما أراد اليت واإلجراءات هبذا.ادلواقف اهلل بُت و

:ٖ-ٔاحلالىفالسورةالكوثر
                               

 مسؤولية (18
ادلواقفوالسلوكالشخصلتنفيذالوظيفةوالواجبة،الذيينبغىيفعلوإىلالنفس،واجملتمع،

وقالاهللتعاىلىفالقرأن.نووتعاىلوالبيئة)الطبيعيةواالجتماعيةوالثقافية(والدولةواهللسبحا
الكرًن:

               )سورةادلدثّر:ٖٛ)
 ذلك،تطوير الطبيعيةوبعد ادلعرفةتربية خالل العادة(acting)وتنفيذ(knowing) من ،

(habit) الطبيعيةىذى. ًتبية احلسنة معرفة لديو الذي والشخص فقط. ادلعرفة على ليستقتصر
ىذه ليعمل العادة( )يكون شلارسة يكن مل إن معرفتو، بقدرة وفقا التصرف على قادرة بالضرورة

ل.العادة أيضا الطبيعيةوينبغي النفسًتبية والعادة العاطفة ادلناطق إىل ثالثة.لتناول ػلتاج وبالتايل
 الطبيعيةالعناصر (components of good character)احلسن معرفة حولعيةالطبيىو )ادلعرفة ي

 والشعور الطبيعيةأخالقية(، عن العاطفة( )تعزيز الشعور أو الطبيعيةي (moral action)ي،
الطالبوالعائلةادلدرسةالذييشًتكىفنظامادلدرسةي.وػلتاجىذااحلاللكىالطبيعيةأوالفعل

 ٘ٔ(.الطبيعية)وفورايستطيعأنيفهم,ويشعر,وؼلابر,وينجر)يعلم(قيمعملالصاحل
الوطنىي:الطبيعيةووظيفةالًتبيةالثقافةو

السلوكتنمية (1 ْتسن الشخصية تكون أن الطالب اإلمكانات التنمية إىل: تكون وىذه :
 الثقافةوألخالقالوطن.يعكسالطالبالذينلديهمادلوقفوالسلوك

إصالح (2 : ىف مسؤولة لتكون الوطنية الًتبية ادلشية كانتتعزيز اليت الطالب إمكانات تنمية
 مرتبة:و

مرشح (3 ال: بالقيم تناسب ال اليت األخرى الوطنية والثقافة نفسها الوطنية ثقافة ثقافةلتصفية
 الوطنادلرتبة.الطبيعيةو

الوطنىي:الطبيعيةالًتبيةالثقافةوىدف
كبشرومواطنُتاليتذلاقيمالثقافةو /الضمَت/القلباإلمكانةتطوير (1 الطبيعيةفعاليةالطالب

 الوطن.

                                                           
15Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Konsep dan Praktek Implementasi), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 25. 
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الثقافة (2 وتقليد العادلي بالقيم ومطابقا بالثناء جدير الذي الطالب والسلوك العادة تطوير
 الوطنيةالدينية.

 غرزروحالقيادةوادلسؤوليةالطالبكاجليلاخلليفةاألمة. (3
 تطويرقدرةالطالبأنيكوناإلنسانادلستقلة,واإلبداعية,واخلربةالوطنية. (4
وادلصاحبة, (5 الكاملة واإلبداعية والصادق, اآلمن, التعلم كالبيئة ادلدرسة احلياة بيئة تطوير

ٙٔالعاليةوالقوةالكاملة.وبشعراجلنسية
 إعدادالتدريس .2

التعلم واحلاصل العملية وترتقى تساعد الىت اخلاصة اإلرشاد من بعض ػلتاج التدريس عملية ىف
وك فعالية ىو.فاءةبأكثر التدريس إعداد ادلعلم. من الدليل يكون الذي اإلرشاد وىو التدريس, إعداد

كفاءةاألساسيةالذيثبتتيفمعايَتاحملتوى خطةالذييصوراإلجراءاتوالتنظيمالتدريسلتحقيق
ولقدوصفإعدادالتدريسمنادلنهجلتوجيوأنشطةالتعلمالطالبمنأجل.ولقدوصفيفادلنهج

، التدريس ومادة التدريس، علىأىداف ػلتوي األقل على التدريس إعداد األساسية. كفاءة ٖتقيق
.وطرقالتدريس،مصادرالتعلم،وتقوًننتائجالتعلم

باستخدام احلكومة وضعت ادلدرس. كل على صناعتو ينبغى الذي بالشيئ يعترب التدريس إعداد
 ظلرة وزراءٕ٘ٓٓ/ٜٔالقوانُت بنظام عزز و ظلرة الوطنية عمليةٕٚٓٓ/ٔٗالًتبية )على

والثانوية االبتدائية الًتبية مرحلة يف وخاصة الًتبية, الوحدة كل ىف التدريسفعل إعداد ادلعايَت(.تطوير
كلمعلميفوحدةالًتبيةعليو الرمسية،وأماالذيطّبقونظاماحلزمةأونظامائتمانالفصلالدراسي.

ال إعداد لَتّكب وادللهم،واجب بالتفاعلية، يتواصل  التدريس عملية لكى ومنظما كامال تدريس
واإلبداع، لالبتكار كافية مساحة وتوفر بنشاط، ادلشاركة على الطالب ويدفع ويتحّدى, وادلسرور،

ٚٔواالستقاللوفقادلواىبهم،وادلصاحل،والتنميةادلاديةوالنفسيةللطالب.
يساعد التدريس إعداد أحسن. يكون أن التدريس ٗتطيط من ويرجى التدريس إعداد بوجود
ادلعلمىفتنفيذعمليةالتدريسوالطالبالذيسوفيساعدىمويساىلهمىفالتعلم.ٗتطيطالتدريس

طابقاباحلاجةوالشخصيةالطالب,ادلدرسة,موضوعالدراسة,وغَته.تطّورم
مصطلحاتو, من نظرت التدريس. بتخطيط يتعلق الذي الفهم أكثر ػلتاج احلال ىذا ىف لكن

ٗتطيطالتدريستتكونمنكلمتُت,تعٍتكلمةٗتطيطوالتدريس.
كلمةخطةومعناهىوأخدالقرارمنماأوال, ينبغىيعملولوصولإىلاذلدف.ٗتطيطأصلومن

وبذالكبعضمنعمليةالتخطيطالبديبدأمنإثباتاذلدفويبلغومنخاللٖتليلاحلاجةوكذالك

                                                           
16Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Kata 

Pena,2012), hlm. 118. 
17Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Kata 

Pena,2012), hlm.23-24. 
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التخطيط كل ومن اذلدف. إىل لوصول عمل أن ينبغى الذي اخلطوات يثبت مث الكاملة, الوثيقة مع
ٛٔعلىاألقلينبغىليملكأربعةالعناصرومنهم:

 وجوداذلدفالذيينبغىليبلغو. (أ
 وجودسًتاتيجيةليبلغإىلاذلدف. (ب
 مواردالذيينصر. (ج
 وتنفيذمنكلالقرار. (د

 بالتدريثانيا, ادلراد ما التدريس. بُتمعٌت التعاون كعملية ادلعٌت بإعطاء يستطيع التدريس س؟
نفس من صدرت اليت اإلمكانات من إما وادلوارد, اإلمكانات كل من إستفاد ىف والطالب ادلعلمُت
أي التعلم طريقة على ويدل ملك, الذي أساسية وقدرة وموىبة, كرغبة, وىو بنفسو الطالب

الطالب نفس خارج من يوجد الذي يكوناإلمكانات وكلهم التعلم ومصدر ووسيلة, كبيئة, وىو
احملاولةليبلغاىدفالتعلمادلعُت.

أّن تذكر تنفيذ, يسبق ٗتطيط بو. القيام سيتم ما الذي بتحديد يتعلق الذي التخطيط وبالتايل,
ادلؤثر أكثر بطريقة ػلتاج الذي الشروط وػلدد يذىب أين يعُت الذي العملية بعض ىو ٗتطيط

ٜٔعقلالرئيسى,وىو:ٙ.مؤصلمنفهمماسبق,فتخطيطيتضمنوالفعال
 التخطيطتنطويعلىعمليةإثباتاحلالةادلستقبلالذيأراده. (أ
 رَفْجَوتو.مثقارنحالةادلستقبلالذيأرادبوْتالةاآلن,حىتنظ (ب
 إلختتامتلكالفجوةفاحتاجببعضالسعي. (ج
 .عملالذيأجرتإلغالقتلكالفجوةؽلكنأنٗتتلفوالبديلاليتؽلكناٗتاذىا (د
 إختيارأحسنالبديل,وىفادلعٌتالذيلديوادلؤثرةوالفعاليةالعاليةاليتٖتتاج. (ه
 (و مفصلة تكون أن غلب سلتار الذي إذاالبديل القرار األخذ يف توجيو يكون أن ؽلكن أنو حىت

.كانسيتمتنفيذه
إىل أكثر يستمر قبل الًتبية. الوحدة طبقة منهاج ىف مكّمل جوء من إحدى ىو التدريس إعداد
وىف الًتبية الوحدة طبقة منهاج من التعريف أوال نفهم إذا علينا أحسن التدريس, إعداد تعريف

 يسمى KTSPإندونيسيا وزلتوى,. أىداف, عن ٓتصوص وادلنظمة اخلطة اجملموعة ىو منهاج وأما
أىدف ليبلغ التدريس أنشطة تنفيذ بالعمل كقيام يستعمل الذي طريقة وكذالك الدراسة ومادة

التدريسادلعُت.صناعةادلنهجوإعدادالتدريسعلاتقويةكاّلبٔتنهاجالذييقوممقام.
ال الوحدة طبقة منهاج تشغيلواآلن, مت وقد االندونيسية. الًتبية ىف منهاج ٔتعيار أصبحت ًتبية

ىوادلوعدالنهائياحملددٕٓٔٓ/ٜٕٓٓوسنةٕٚٓٓ/ٕٙٓٓمنهاجطبقةالوحدةالًتبيةمنذسنة

                                                           
18 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2008), hlm. 23-26. 
19Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 2-3. 
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منهاجطبقةالوحدةالًتبيةىيادلناىجالتشغيلية.بأنينبغىإىلٚتيعادلدرسةأنيبدأيفاستخدامها
.وتنفيذىايفكلوحدةمنوحدةتعليميةاليتوضعتها

احلالة باخلاصة, ادلالءمة مع الوطنية تربية ىدف من يتكون الًتبية الوحدة طبقة منهاج كان
و٘تكن الًتبية الوحدة من رتّبت اليت منهاج فلذالك, والطالب. الًتبية الوحدة الدائرة, واإلمكانية

الىتتوجدىفالدائرة.لتنسيقبرنامجالًتبيةباحلاجةواإلمكانية
تطور وادلتوسطة األساسية الًتبية من وحدة مستوى ىف منهاج الًتبية, الوحدة طبقة تطويرمنهاج,
ادلنهاج تصنيف ىف وإرشاد احملتوى ومعايَت الكفاءة معايَت على استدّل ادلدرسة واللجنة ادلدرسة من

.(BSNP)اليتصنعتمنىيئةشهادةالوطنيةادلهنة
التخطيطدلنه يف استخدامها سيتم اليت رئيسية عناصر أربعة ٘تلك الًتبية الوحدة طبقة اج

( وىي )ٔالتدريس، الًتبية, وحدة مستوى ىف الًتبية ىدف طبقةٕ( منهاج  من ومضمون ىيكل )
من(ادلنهجوإعدادالتدريس.ومنهاجطبقةالوحدةالًتبيةتتكونٗ(تقوًنالًتبية,)ٖالوحدةالًتبية,)

الًتبية, الوحدة طبقة منهاج  من ومضمون ىيكل الًتبية, ىدف على ٖتتوي األوىل والوثيقة وثيقتُت,
ىيئة خالل من احلكومة ثبتت وقد التدريس. وإعداد ادلنهج على ٖتتوي الثاىن والوثيقة الًتبية. وقوًن

دلتوسطة,وىو:شهادةالوطنيةادلهنةعنمرجعىفصناعةىدفالعامةالًتبيةاألساسيةوا
و (أ والشخصية، ادلعرفة، للذكاء, األساس وضعت ىي األساسية تربية الكرًن,الطبيعيةىدف

 وادلهارةللعيشبشكلمستقلومتابعةالًتبيةباإلضايف.
و (ب والشخصية، ادلعرفة، الذكاء, تطوير ىي ادلتوسطة تربية للعيشالطبيعيةىدف وادلهارة الكرًن,

 ابعةالًتبيةباإلضايف.بشكلمستقلومت
و (ج والشخصية، ادلعرفة، الذكاء, تطوير ىي ادلتوسطة تربية للعيشالطبيعيةىدف وادلهارة الكرًن,

 بشكلمستقلومتابعةالًتبيةباإلضايفومناسبٔتهنّيتها.
كلالكفاءةاألساسيةاليت قدقدمبقليلالتعريفمنإعدادالتدريس,صّنفإعدادالتدريسإىل

ادلعلمُت تصّمم أوأكثر. حلقةواحدة ىف تنفيذه أنيتم ادلؤشر.وؽلكن الواحدأوببعض على ٖتتوي
كلحلقةتكييفهاالذيتناسبّتدوليفوحدةالًتبية ادلكوناتمنإعداد.جزءإعدادالتدريسىف

ٕٓالتدريسوىي:
 ىويةموضوعالدراسة,اليتتتشملعلى: (أ

 وحدةالًتبية (1
 فصل (2
 فصلالدراسى (3
 الربامجالدراسي (4

                                                           
20Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,(Kata 

Pena, 2012), hlm. 24-27. 
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 مادةالدراسةأومواضعالدرس (5
 عدداللقاء (6

 معيارالكفاءة (ب
الطال من األدىن قدرة مؤىلة ىي الكفاءة ادلعرفة,معيار اكتساب تصف اليت ب

منموضوع علىبعض الدراسى كلالفصلو/أوفصل ادلتوقعوأنيتحققىف وادلهارة وادلوقف,
 الدراسة.

 الكفاءةاألساسية (ج
ادلعُت درس مادة ىف الطالب ٘تلك أن غلب اليت القدرة عدد ىي األساسية الكفاءة

 بعضمنالدرس.وىيتكوناإلحالةىفصناعةمؤشرالكفاءةىف
 مؤشرإصلازالكفاءة (د

الكفاءات بعض ٖتقيق إلظهار مالحظتو و/أو قياسو ؽلكن الذي السلوك ىو ادلؤشر
فعل كلمة بإستخدام الكفاءة إصلاز مؤشر ادلواضع.صيغ تقوًن مرجع يكون الذي األساسية

 تشغيلؽلكنيالخظووقياسوالذييتضمنعلىادلعرفة,وادلوقف,وادلهارة.
 ىدفالتدريس (ه

 وصفتعمليةونتيجةالتعلمويرجىبلغالطالبمناسببالكفاءةاألساسية.
 مادةدراسية (و

صياغة ىف ويكتب ادلناسب, وإجزاء وقاعدة, ٗتطيطي, ورسم حقيقة, على إشتمل
 حّبةمناسبابالرموزمؤشرإصلازالكفاءة.

 قسمالوقت (ز
 كفاءةاألساسيةوأعباءالتعلم.عّينتمناسبباحلاجةللوصولإىلال

 طريقةالتدريس (ح
الكفاءة يبلغ الطالب لكى التدريس وعملية التعلم حالة ليحقق ادلعلم إستخدامها
وظروف بأحوال تناسب التدريس طريقة وإختيار ثبت. قد اليت ادلؤشر أدوات أو األساسية

 تبلغتهاىفمادةالدراسة.الطالب,وكذالكبالشخصيةمنكلادلؤشروالكفاءةاليتأراد
 أنشطةالتدريس,منهاٖتتوىعلى: (ط

 ٘تهيدية (1
وركز الدافعية لتنهض ارشدت و٘تكن التدريس اللقاء بعض ىف األولية أنشطة ىي ٘تهيدية

 علىاإلىتمامالطالبواشًتكبالناشطىفعمليةالتدريس.
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 نواة (2
للوصول التدريس عملية النواةىي أنشطةالتدريساألنشطة إىلالكفاءةاألساسية.عملت

مساحة وتوفر بنشاط، للمشاركة الطالب وٖتفيز وٖتد, وادلسرور, وادللهم, ُمتفاِعل, بطريقة
والنفسية البدنية النموة والرغبة, بادلوىبة، وفقا واالستقالل اإلبداع ادلبادرة، ذلذه كافية

ونظ منهجية بطريقة األنشاطة ىذا وتتم االستكشاف،الطالب. عملية خالل من امية
 .وإعداد،وتأكيد

 اإلختتام (3
شكل يف فعلت ؽلكن واليت التدريس أنشطة لينهي تضطلع اليت األنشطة ىو اإلختتام

 اخلالصةأواإلستنبات,تقوًنوانعكاس,ردودالفعل،وادلتابعة.
 تقوًنحاصلالتعلم (ي

الت والنتيجة العملية تقوًن والصك معايَتاإلجراء إىل ويشَت الكفاءة إصلاز ٔتؤشر تعديلها علم
 التقوًن.

 مصادرالتعلم (ك
ٖتديدمصادرالتعلمعلىاألساسمعايَتالكفاءة,ومادةالدرس،أنشطةالتدريس,ومؤشرإصلاز

الكفاءة.
 تنقص أو تزيد أن وادلدرسُت للمدرسة الذيٛٔؽلكن للمجتمع باحلاجة ومناسبة قيمة

موضوعخدمادلدرسة بعض ىف مناقشة ومادة األساسية /الكفاءة الكفاءة معيار ادلادة واحلقيقة
الدراسة.

ادلتكاملةىفموضوعالدراسةسلتلفبتقوًنحاصلالتعلممنتربيةالطبيعيةعمليةتقوًناحلاصل
 الدراسة. الطبيعيةمادة التربية تعلم وحاصل وكتابة. شفهية ٘تتحن الطبيعيةمل ظلطأنًتبية من ينظر

يتناول بعد طالب النجاح نسبة تقوًن ىف ادلدرسُت ليسهل ادلدرسة. ىف اليومية طالب وعادات احلياة
,فلذالكعلىكلادلدرسؽلكناستخدامادلؤشر.تربيةالطبيعية

ؽلكن التقوًن وكان فقط. واحدة مرة ٔتالحظة يعطيو أن يستطيع ال التقوًن أّن يهتم أن والبد
 ىف نظامفعلو استخدامو ؽلكن ادلالحظة, حاصل توثيق يف ادلدرسُت ليسهل ادلدرسة. والبيئة الفصل

 القصصية السجالت (anecdotal record)تسجيل صنعت. اليت ادلذكرة ىي القصصية السجالت
أو كتابة بشكل إما نظامإعطاءالوظيفة, ادلتقدمة. بالقيمة اليتتفضل نظرتالسلوك حُت ادلدرسُت

القيممناقش إىل موقفهم ليصرح الوظيفة الطالب إعطاء ويتم التقوًن. كوسيلة استخدامها وؽلكن ة,
ؽلكن ادلوقف البيان وظيفة إعطاء قيمتو. تكشف أن ؽلكن الطالب من يرجى وبذالك, ادلتقدمات.

 اآلخر, بالدين نقدر  ادلزبلة, إىل الزبالة رمي كمثل جدال, بغَت إّتصف اليت شيئ من تبدأ أوأن
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تؤدي أن واليتؽلكن باجلدال, ادلوقفإّتصف بوظيفةبيان ؽلكنإعطائهم للطالب الصالةباجلماعة.
إىلالصراعىفأنفسهم.

 التطور قّيم حُت ادلدرس استخدم الذي النوعي بيان الطبيعيةشكل مناسبتربية الطالب, إىل
ٕٔبدليلتطويرالًتبيةالثقافةةوأخالقالوطن,وىوكمايلى:

 BTمليَ ْبُدو (أ
 إذاالطالبلميظهرونعالماتادلبكرةالسلوكيةاليتصرحتىفادلؤشر.

 MTبدايةبادلنظور (ب
تادلبكرةالسلوكيةاليتصرحتىفادلؤشرلكنوملتكنإذاالطالبقدبدأليظهروجودالعالما

 مناسبة.
 MBبدايةبالتطوير (ج

 إذاالطالبقدبدأليظهرعالماتالسلوكيةالوتنوعةاليتصرحتىفادلؤشروبدأمناسبة.
 

 MKصّورهثقافة (د
إذاالطالبأظهرتبالسلوكيةادلستمرةاليتصرحتىفادلؤشربادلناسبة.

خ وىناك الثقافة الًتبية قيمة اليتالطبيعيةريطة الدراسة موضوع األساس على الوطن
تطويرىا ؽلكن واليت بالقيمة الدراسة مادة بُت الروابط صور ىي وىذه ادلنهج. ىف استخدمت

 الوطن:الطبيعيةللًتبيةالثقافةو

 الدراسةمادة ٜ-ٚ:للصف

 اللغة دينية .أ

   صادق .ب

   تسامح .ج

   انضباط .د

   باجلهدعمل .ه

   إبتكارى .و

   بنفسومستقل .ز

   دؽلقراطية .ح

   ادلعرفةىفالرغبة .ط

   الوطنحب .ي

                                                           
21Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,(Kata 

Pena, 2012), hlm. 130-131. 
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   اإلصلازقّدر .ك

   تواصلية/مصاحبة .ل

   السالمحب .م

   باإلجتماعيإىتمام .ن

   بالبيئةإىتمام .س

   خِطر .ع

   مفتوحة .ف

   اإلنسانية .ص

   متفائل .ق

 تنفيذ الطبيعيةىف مادةتربية بعض ىف يوجد كذالك لكنها فقط, اللغة درس ىف ليس
كتبتىفبعضمادةالدروسىفاحملتوىالثانويةتربيةالطبيعيةالدروساألخري.وىيبعض اليت

:ٜ-ٚللصف
ٜ-ٚللصفمادةالدراسة

 ٛتاسة .أالًتبيةالوطنية
 وطنية .ب
 حبالوطن .ج
 إصلاز .د
 مصاحبة .ه
 تواصلية .و
 حبالسالم .ز
 القراءةالرغبةىف .ح
 إىتمامباإلجتماعي .ط
 إىتمامبالبيئة .ي
 دينية .ك
 صادق .ل
 ٘تاسح .م
 انضباط .ن
 عملباجلهد .س
 إبتكارى .ع
 مستقلبنفسو .ف
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 دؽلقراطية .ص
 الرغبةىفادلعرفة .ق
 انةأم .ر
 إحًتام .ش
 مسؤولية .ت
توازع .ث



ٜ-ٚللصفمادةالدرسة
 دقة .أالرياضية

 إبتكاري .ب
 انضباط .ج
 الييأس .د
الرغبةىفادلعرفة .ه



ٜ-ٚللصفمادةالدراسة
 دينية .أعلمالًتبيةاإلجتماعية

 صادق .ب
 ٘تاسح .ج
 إبتكارى .د
 مستقلبنفسو .ه
 رفةالرغبةىفادلع .و
 حبالوطن .ز
 احًتمباإلصلاز .ح
 مصاحبة .ط
 القراءةالرغبةىف .ي
 إىتمامباإلجتماعي .ك
إىتمامبالبيئة .ل
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 تعريفدرساللغةالعربية .3
 تعليماللغة (أ

ادلناىج من رلموعة وحدة شكل ومنو, ادلختلفات. باألنواع حادثة ىو الفصل ىف التعليم
و ادلخططة أنالدراسية ؽلكن اليت اللغة األنشطة بعض ىف والطالب ادلدرس تتفاعل ادلتتابعة.

احلاالت, بعض يف أصيلة. حاالت حىت ميكانيكية بطريقة اللغة التدريبات من وبدأ تتزحزح
تنظيم اللغة, ىدف اللغة, وتعليم اللغة النظريات من يراقب إذا ادلتنوعة اللغة تعليم تقريب

ادل ودور استعمالادلنهج/الدرس, ناحية من أو الفصل, ىف التدريس وتقنيات والطالب, درس
ٕٕادلادةوالوسيلةالتعليم.

واىت ذكر أن ينبغى ادلعلم كل اليتومن إصطالحات ثالثة فيو العربية اللغة تعليم ىف أّن ّم,
 بُّت والتقنية. والطريقة, ادلنهج, وىو بالتمام, ومفهومها تعريف من تفهم أن إىل  Edwardٖتتاج

Anthony(ٜٖٔٙعلىالنحوالتايل وىو إصطالحات ٔتفهوممنثالثة من.( رلموعة ادلنهجىو
اللغ باحلقيقة تتعلق اللغةاالفًتاضات العرض شاملة خطة ىي الطريقة اللغة. وتعلم وتعليم ة,

الفصول يف تنفيذىا احملددة األنشطة ىي التقنية وأما احملدد. ادلنهج األساس على ٔتنهجي
ٖٕالدراسية،تتماشىمعالطريقةوادلنهجالذيقدإختار.

كل ىف واإلعادة واإلىداء, بادلقدمة, يستعد أن ينبغى اجليد ادلدرس كان التدريس عملية ىف
واسأل ادلواجهة, إنتهاء وبعد واضحة. يكون أن علمتتنبغى اليت الدراسة ىدف البحث. ادلوضوع

 مع أسلوب أو وطريقة يبلغ, أومل بلغت قد الدراسة ىدف ىل النفس, سوفإىل واليت خطة
تعطىوفكر.

ىفالكتاببادلوضوع"دواناإلمامالشافعى"قالإمامالشافعى:
وصحبة واجتهادودرىم وحرص تفصيلهاببيان:ذكاء عن إالبستةسأنبك العلم تنال "أخيلن

أستاذ)وإرشادأستاذ(وطولزمان".
:و٘تامأتامعقدقبلو:ياأخيلنتنالالعلمإالبستةشروط

1)  بإصطالح وفقا العقل, قوة كلمةStevickوجود من تنطوي الذي وىو منتجة. تكون أن ,
 ذكاء.

 الطمعيفالبحثالعلم,بالرغبةالكبَتةواإلرادةالكثَتة.وىوادلرادْترص. (2
 وجوداجلهد,ويدلإىلاالستعدادأوللحفظأواجتهاد. (3
 تستعداألموالأودرىم. (4

                                                           
22 Syukur Ghazali, Pembelajaran Ketrampilan Berbahasa dengan Pendekatan Komunikatif-

Interaktif, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 6-7. 
23Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) hlm. 6. 
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العال (5 يوقفوجود ال والطالب تعادي ال وادلدرس والطالب. ادلدرس بُت والقريبة احلسنة قة
 بالدفاعيأوصحبةأستاذ

 لذالكأوطولزمان.ؼلصصونوقتا (6
 ىدفتدريساللغةالعربية (ب

ىفتنفيذالتدريسفطبعاػلتاجبعضمناذلدف,وكذالكبالتدريساللغةالعربية,يوجدبعض
رساللغةالعربية.ومنها:اذلدفىفتدريسد

 لكىالطالبيفهمالقرآنواحلديثويكونمصدراحلكماإلسالموتعليمو. (1
 ؽلكنفهموتفهمبالكتبالدينيةوالثقافةاإلسالمالذيكتبباللغةالعربية. (2
 أنتكونذكيةىفاحملادثةوانشأىفاللغةالعربية. (3
 الستخدامكمساعدةمهارةاألخرى. (4
 ؽلكنأنترتقىىفادلهارة. (5

 احملادسةأواحلوار (أ)
 شكلالكلمةوىيكلالكلمة (ب)
 القراءة (ت)
 الكتابة (ث)
 اإلستماع (ج)

 تدريسدرساللغةالعربيةكادلساعدة. (6
 

 اللغةالعربيةتدريسدرسفىالطبيعيةقيم (ج
كيفيةيع كلىفلكلموضوعالدراسة,ذلاالطريقةاخلاصةحول لمو.وكذالكبادلعلم,أنعلى

كيفسيعلمادلادةإىلالطالب,وىذهاألنشطةالينفلتمنالنظامو ادلعلمأنوؽلتلكطريقةعن
ادلبادئالتوجيهيةاليتقدمدرجةىفإعدادالتدريس.

ىف وكذالك تدريسها. عملية ىف ٖتقيقها ينبغي اليت األىداف لديها الدراسة موضوع لكل
اللغةالعربية,يتوقعمنتدريساللغةالعربيةؽلكنأنٗتلقبيئةاللغةالعربية،وىي:تدريس

أطراف (1 من العربية اللغة تدريس لتقّدم القوي وااللتزام العربية اللغة إىل إغلايب موقف وجود
 (رئيسادلؤسسة.ٕ(معلماللغةالعربية,)ٔوادلرادباألطرافىناوىي:).ذاتعالقة

علىالتواصلباللغةالعربية,وج (2 الذينقادرون ودبعضالشخصياتيفالبيئةادلؤسسةالًتبية
إذامليكنشلكناووجودالناطقُتباللغةالعربية،اليتتقومبدورالقيادةوالفريقاالبداعيمعا

 .خللقبيئةاللغةالعربية
 .تحتيةادلطلوبخللقبيئةاللغةالعربيةٗتصيصاألموالالكافيةلتوفَتادلرافقوالبنيةالمتوفر (3
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قيم على ولكن العربية, اللغة تدريس حاصل ىف ليس البحث ىذا على النقاط أىم ولكن
الذييوجدىفتربيةالطبيعيةالذييوجدىفموضوعالدراسةدرساللغةالعربية.قيمتربيةالطبيعية

موضوعالدراسةدرساللغةالعربيةىو:
 دينية (1
 صادق (2
 تسامح (3
 انضباط (4
 عملباجلهد (5
 إبتكارى (6
 مستقلبنفسو (7
 دؽلقراطية (8
 الرغبةىفادلعرفة (9

 حبالوطن (11
 قّدراإلصلاز (11
 مصاحبة/تواصلية (12
 حبالسالم (13
 إىتمامباإلجتماعي (14
 إىتمامبالبيئة (15
 خِطر (16
 مفتوحة (17
 اإلنسانية (18
 متفائل (19

 
 راسة السابقةالد .ب

 درس الطبيعيةكان األَْلُسنتربية على دار زال ما احلال ىذا ولكن جديد, شيئ ليس الًتبية عامل ىف
َظتالباحثةمااليتتبحثىذافيويوجدشلاثلةٔتاالذييكتبمنقبلو.هبذه الُسُخْونَةىفعاملالًتبية.تَ يَ قَّ

إىلادلوادالقراءةٓتاصة,ويتعلقٔتوضوعالبحثالذييدرسو.الدراسةالسابقةأرادتالباحثةأجرىدراسة
 هبذهالدراسةالسابقةوجدتباحثةمنالبحثالعلميةالسابقةادلتعلقةٔتوضوعىذاالبحثمنها:
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1. ( الطالبة برقم إستينا" "رٛتا مسارنجٕٖٗٓٔٔٛٛٓللباحثة احلكومية اإلسالمية سوصلو واىل ّتامعة )
 ٖتتادلوضوع:

" الطبيعيةقيم الدرستربية يف اإلستخبارية ادلعلومات بعض بألساس التدريس عملية يف
 البيولوجي)دراسةحالةيفادلدرسةادلستويييميغريسيك"ادلدرسةدلدةيومكامل"(

“Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran Berbasis 

Multiple Intelegences Pada Mata Pelajaran Biologi (Studi Kasus di SMP YIMI 

GRESIK “Full Day School”). 

 القيم عن تبحث العلمي البحث الطبيعيةىذا الدرستربية تدريس عملية يف وقعت اليت
 باألساس الذكاءالبيولوجي متعدد القيم عن العلمي بالبحث ٗتصيصا العلمي البحث ىذا يف تربية.

كماعرفناينبغيلكلالدرسفيومتعددالذكاءيفالدرسالبيولوجيباألساساليتوقعتيفالطبيعية ,
ٕٗعندإلقائها.ًتبيةالطبيعيةأىدافب

2. ( الطالب برقم ادلوعُت" فتح "ولدان احلكوميةٜٖٔٓٔٔٙٓللباحث اإلسالمية سوصلو واىل ّتامعة )
 مسارنجٖتتادلوضوع:

الطبيعية" واألدبتربية ادلسرحية الفنون دراسة الفرقة يف )دراسة ادلسرحية الفنون خالل من
ا(ادلدرسةالعاليةكندال".)ستيس

“Pendidikan Karakter Melalui Seni Teater (Studi Pada Kelompok Studi Teater dan 

Sastra (STESA) Madrasah Aliyah Kendal”. 

 عملية كيف عن الطبيعيةتبحث وادلرادتربية واألدب. ادلسرحية الفنون احلالة يف وقعت اليت
ٕ٘.تربيةالطبيعيةواألدبكذلكتعلممنالباحثىناأنيفالفن

3. ( الطالبة رقم العاملة" "نور وإٖٜٚٗٓٔٔٓللباحثة ّتامعة مسارنج( احلكومية اإلسالمية سوصلو ىل
 ٖتتادلوضوع:

عند العربية اللغة مادة يف التدريس عشر"إعداد احلادي العاليةالصف "األسرار" ٔتدرسة
ٕٙاإلسالميةكونونجباطيمسارانجبنظريةتصنيفبلوم".

 بلوم. تصنيف بنظرية العربية اللغة مادة يف التدريس إعداد تبحث خصوصا احلال ىذاىذا ويف
لتبحث الباحثة تريد الطبيعيةالبحث، بادلدرسةتربية السابع للصّف العربية اللغة للدرس تدريس إعداد يف

قدس.ٔاحلكوميةالثانويّة

                                                           
24Rohma Istiana, Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multiple 

Intelegences Pada Mata Pelajaran Biologi (Studi Kasus di SMP YIMI GRESIK “Full Day School), 

(Semarang: 2012(. 
25Wildan Fathul Mu’in, Pendidikan Karakter Melalui Seni Teater (Studi Pada Kelompok Studi 

Teater dan Sastra (STESA) Madrasah Aliyah Negeri Kendal, (Semarang: 2011). 
26Nur Amala, RPP Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas XI MA Al-Asror Gunung Pati Semarang 

dalam Perspektif Taksonomi Bloom, (Semarang: 2013). 
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ال مشكلة ىف مساواة يوجد فيو قبلو ْتث ثالثة الطبيعيةومن البحثًتبية ىذا غلعل الذي لكن .
 عن ْتثا الباحثة تبحث وىو قبلو ببحث العكس الطبيعيةعلى درستربية التدريس إعداد ىف مذكور الذي

اللغةالعربيةلصفالسابع.
السا الباحث من كثَت قد اآلن حيت ووصل عن العلمي بالبحث يبحث الذي الطبيعيةبق .تربية

كمثليبحثتربيةالطبيعيةوالبحثبادلوضوع كان, تربيةليسيفادلدرسةفقط,لكنيستطيعيفأيادلكان
بالطبيعية يتعلق الذي العلمي البحث وبتنوع احلكاية. أو األفالم أو الكتاب حيث الطبيعيةمن إًذاًتبية ,

اليتتقعيفادلدرسةالثانوية.لكنيفىذاالبحثخصوصابالبحثتربيةالطبيعيةبحثعنأرادتالباحثةت
كماعرفناىناكالنظاممنوزيرتربيةالطبيعيةعن يفإعدادتدريس,وىويفادلدرسةالثنويةاحلكوميةقدس.

 فيو ينبغي التدريس إعداد الصناعة يف أن إندونسيا اجلمهورية الوطنية الطبيعيةتالًتبية لكلربية ينبغي إًذا .
 قيم تطبق الطبيعيةادلدرس الفرصةتربية ىذه ويف تدريس. إعداد يف ىذا يطرح وقد الطالب, أنفس إىل

 ٖتليلية بدراسة العلمِت البحث تركز الباحثة الطبيعيةأرادت للصّفتربية العربية اللغة درس تدريس فيإعداد
قدس.ٔةالسابعبادلدرسةالثانويّةاحلكومي

 
 إطارالتفكير .ج

Uma Sekaranوفق كتابو ىؤٕٜٜ)Business Researchىف التفكَت إطار أن وبُت, )
 أحسن مهمة. باعتبارىامسألة ٖتديدىا مت ادلختلفةاليت بالعوامل تتعلق كيفيةالنظرية عن إطارظلوذٚتفاىيمي

سوفدرستها.إذابالناحيةالنظريةػلتاجاىلشرحالناحيةالنظريةالربطبُتادلتغَتاتاليتالتفكَتسوفيبُت
ويتمذلكمن،هاادلتغَتينالواردةفيوىفىذاالبحثقدثبتتالباحثةبوجودٕٚالتابعة.بينادلتغَتاتادلستقلةو

أجلتسهيلعمليةالبحث.
ادلستقلةو ٖتددادلتغَتات ىي اخلطوةاألولىللبحث التفكَت إطار ىذا ىف ماسيتمدراستها.التابعة

 البحث ٔتوضوع ٖتليلية الطبيعيةدراسة تربية "أ"بادلدرسةعن السابع للصف العربية اللغة تدريس إعداد ىف
 احلكومية دراسقدسٔالثانويّة )سنة ف(ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓية ," ىي البحث ىذا ىف ادلستقلة إعدادادلتغَتات
.تربيةالطبيعيةالتابعةىيادلتغَتاتتدريس.وأمامن

كبعزم فمنواضحالتابعة,ادلتغَتاتكتربيةالطبيعيةادلتغَتاتادلستقلةوإعدادتدريساللغةالعربية
 عن ىي البحث ىذا ىف شرح والتيسيتم األوىل إعدْتث "أ", السابع للصف العربية اللغة تدريس مثاد

الشيءالرئيسيلدراستهاىفىذاالبحث,.ألنعلىأساسهاأّنتربيةأخالقتربيةالطبيعيةالشروعبالشرح
إعدادتدريساللغةالعربيةللصفالسابعوأمامنادلادةالبحثاليتأرادهتاالباحثةللبحثوىيوجدتىف

"أ".

                                                           
27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hlm. 91. 



21 
 

تركيزالبحوث وىي تركيزا, تصبحأكثر البحث ىذا الطبيعيةيف تدريستربية إعداد ىف وجدت اليت
 ىل العربية. الطبيعيةاللغة تربية فعلت قد ىل "أ"؟ السابع للصف العربية اللغة تدريس إعداد تربيةىف

باحثةاألحوالمطابقايإعدادتدريساللغةالعربيةللصفالسابع"أ"؟.لنيلصدقالبيانات,فتعُتالطبيعية
ادلهمةمنىذاالبحث,أّولالطريقةاليتاختارتوىيبدراسةالنّصمنإعدادتدريساللغةالعربيةللصف

 احلكومية الثانويّة بادلدرسة "أ" ٔالسابع قدس, ىي ٖتليل ىف الرئيسية العربيةألنالنقطة اللغة تدريس إعداد
 بعملية استمرار مث "أ". السابع العربية.مقابلةللصف اللغة وادلدرس ادلنهج, وادلسؤولية ادلدرسة, الرئيس اىل

 مالحظة وبعدذلكاستمراراىل التييتمتعيينهااىل احلكومية الثانويّة الطالبللصفٔادلدرسة واىل قدس,
 قدس.ٔالسابع"أ"بادلدرسةالثانويّةاحلكومية

س الباحثة فكانت الصحيحة, علىالبيانات احلصول العالقةبعد يربطالصلة وتقدر تًتكز وف
ادلستقلةو بينادلتغَتات البحث. ىذا من التابعة التعيُتادلتغَتات على قادرة تكون وسوف الباحثة ٙتقامت

 النتائجاليتْتثت.
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