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 باب الرابع
 1بالمدرسة الثانوية الحكومية "أ" فى تدريس اللغة العربية للصف السابع  تربية الطبيعية ونتائج تحليل

 قدس
 

 قدس 1المدرسة الثانوية الحكومية حالة العام  . أ
 قدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية  قام تاريخ .1

احلكومية قدس ىف وجود تربية ادلعلم الدين  يف بداية منس قد 1ادلدرسة الثانوية احلكومية  قام تاريخ
مث أصبح بًتبية معلم الدين  األول ًتبية معلم الدينوتغري ب تربية معلم الدين ل وىي, وىف أوّ 1961السنة 
وصاية على العرش قدس. ويستمر أّن تربية ادلعلم الدين ىف احلكومية وىي الوحدة ادلدرسة  األعلى

ادلدرسة العالية احلكومية أصبح لم الدين األّول و ًتبية معادلدرسة الثانوية احلكومية ليكون تصفية احلكومية 
 . 1978عام  16الدين منرة  يستند قرار من وزراء 1981يف عام  بًتبية معلم الدين األعلى. حدث ىذا

  :، وىيتغيري القيادة مثانية مراتادلدرسة الثانوية احلكومية قدس حدث التنمية ىف 
قدس وىو احلاج ادلدرسة الثانوية احلكومية األول عندما تربية معلم الدين األّول أصبح ب خدم زعيم (أ 

Sukino AF 1991حىت سنة  1981خدم من سنة . وىو. 
 – 1991سنوات ) 3دلدة  خدم Mas’adiىو الدكتور  ووظيفة بعده بعد إنتهاء من الواجبة, (ب 

1994 .) 
ادلدرسة الثانوية من الرئيس  ادلستمدة Hariyonoاحلاج عده وىو الدكتور ب الوظيفةب مث استمرار (ج 

ادلدرسة العالية اليت روجت أصبح بالرئيس  1999حىت  1994خدم من سنة  احلكومية سيمارع. و
 احلكومية سيمارع.

ية قدس. الرابع ىف ادلدرسة الثانوية احلكوم الوظيفة ادلاجستري, وىو Abdullah Zahid احلاج الدكتور (د 
 قدس. 1ادلدرسة العالية احلكومية الحقا روجت إىل رئيس  2112حيت  1999من سنة وخيدم 

من ادلدرسة الثانوية احلكومية باوو جيفارا وخيدم من شهر  Syafe’iالدكتور ومسؤويل بعده وىو  (ه 
 , ومث تويف.2116من يناير  7حىت التاريخ سبتمبري 

حىت  2116يناير  11ىف التاريخ  Abdullah Zahid احلاج الدكتورأخرى بالرئيس قبلو وأخد مرة  (و 
 . 2116مارس  28التاريخ 

يناير  2حىت  2116مارس  29, من التاريخ Nur Salimاحلاج  الدكتوروبدأ بالرئيس اجلديد  (ز 
2114 . 
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يناير  2 ادلاجستري, وبدأ من التاريخ Ali Musyafakاحلاج مث استمرار إىل الريس اجلديد وىو  (ح 
 حىت اآلن. – 2114

قدس, ادلدرسة العالية  1ة احلكومية ثبت ادلدرسة الثانوي 2115 – 2114من السنة الدراسية 
 ادلتكاملة. ولكن مل تتحقق حىتومية قدس أصبح بادلدرسة قدس, وادلدرسة اإلبتدائية احلك 2احلكومية 

الثالثة  ىذه ادلدرسة ومع ذلك، فإن .أقل دعما زلدودية مع اجملتمعات احمللية وكانت بسبب، اآلن
قدس, وادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  2قدس, ادلدرسة العالية احلكومية  1ادلدرسة الثانوية احلكومية )

العمر  يبلغ من قدس 1ثانوية احلكومية ادلدرسة النقش إصلاز بطريقة بنفسو وخاصة  ىف ادلتنافسةقدس( 
 نقش باإلصلاز الدراسة ادلتنوعة. ( وقد 2114حىت السنة  1978عاما ) 36

والكرة الطائرة.  ،كرة السلة، كرة الريشة بادليدان من غري ذالك, وقد مت جتهيز ألنشطة الرياضة
ادلناىج الدراسية وكذالك لؤلنشطة الالمنهجية. األنشطة  وذلك ادليدان جبانب ألنشطة داخل
كرة  احلائط,  األلعاب الرياضية مثل تر, رللةادلدرسة, الكمبيو  الالمنهجية تشتمل الكشافة,شرطة األمن

الفن مثل رللس تالوة القرآن. وأما العدد من ادلدرس وادلوظف و ، الكرة الطائرة، كرة الطاولة السلة
 نفرا.   82ادلدرسة مبلغ 

 قدس 1ادلدرسة الثانوية احلكومية اجلغرايف  ادلوقع .2
فرعية كاليووعو رجينسي  مباتان كيدول منطقةقرية فر  تقع يفقدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية 

  :على النحو التايل احلدود الوالية من الناحية اجلغرافية معقدس, 
 ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية قدس الشمالية  :  اجلهةمن 

  من اجلهة الشرقية   : ادلزرعة للسكان قرية فورواساري
  كيدولفرمباتان   قرية: طريق صغري    من اجلهة اجلنوبية
 قدس  2ادلدرسة العالية احلكومية :     من اجلهة الغربية

  :على النحو التايل  ادلدرسة ىوية
  قدس 1ادلدرسة الثانوية احلكومية  = اسم ادلدرسة   
 121133191111 =  منرة مدرسة    
 فرمباتان كيدول =  عنوان         
 549كاديالعو منرة   =  طريق         

  فرمباتان كيدول =             قرية
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 كاليووعو   =  فرعية   منطقة
 قدس =  رجينسي       
 59331 =  الرمز الربيدي 

  1987سنة  =        أنشأت 
 حكومية  = حالة           
 ىف الصباح  = وقت التعلم    

 ىوية رئيس ادلدرسة : 
 ادلاجستري Ali Musyafak= احلاج        اسم 
  196716161991131112=    ىويةمنرة 
 أ( \4= ادلدبر )  الفضاء  اجملموعة مرتبة

 قدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية = رئيس   موضع  
 جيفارا فرعية بايت أليت, رجينسى منطقة 12\18= باوو منرة       عنوان

 قدس 1ادلدرسة الثانوية احلكومية بعثة الو  البصرية .3
 قدس 1احلكومية  ادلدرسة الثانويةالبصرية من 

 شخصية" يف اإلصلاز والنبيلة االمتياز يف "
 قدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية البعثة من 

 .احمللية العملية الًتبية مناسبا بنظام الًتبية الوطنية وادلزايا حتقيق (أ 
 حتقيق الًتبية اإلسالمية.  (ب 
 ية. ديادحتقيق الطالب الذين اإلصلاز ىف األكادمية وغري األك (ج 
 لديو األخالق الكردية.  حتقيق الطالب (د 
 ، وادلهرة ولديو الشخصية اإلسالمية. حتقيق الطالب لديو الذكية (ه 
 ادلدرس وادلوظف. الكفاءة حتقيق زيادة (و 

   والطالب وىيكل منظمة، وادلوظفني،  حالة ادلعلمني .4
-2113قدس سنة  1الثانوية احلكومية ادلدرسة أما عدد من ادلعلمني, وادلوظفني و الطالب ىف 

, 1.124. وأما عدد رلموع من الطالب ىو 82ادلعلمني وادلوظفني وىو عدد وىو فيما يلي.  2114
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. 366وىو  8. وعدد الطالب للصف 379وىو  7فيما يلي. عدد الطالب للصف  والتفاصيل ىي
 . 379وىو  9وعدد الطالب للصف 

قدس ىي األستادة  1صف السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية وادلعلمة للدرس اللغة العربية لل
 خاردة.

 : قدس 1ادلدرسة الثانوية احلكومية اذليكل التنظيمي ىف   التايل ىو
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 نتائج البحث . ب

 قدس  1مية المدرسة الثانوية الحكو فى "أ" عملية التعليم اللغة العربية للصف السابع  .1
الوطنية للدولة اإلندونسية منرة  الوطنية كما ادلذكورة يف النظام الوزراء الًتبية السياسة الًتبية نظر يف

 مكونات ىف صنع إعداد التدريس وىو فيو أن واحدا من يذكر  معيار عملية ضلو 2117سنة   41
يتحققو الطالب  توقع أنالتدريس الذي فيو وصف عملية ونتيجة التعلة الذي من ادل اذلدف من

 األساسية. ومناسب بالكفاءة
مادة التدريس. واستخدام   إعداد مادة التدريس, استخدام عملية التخطيط كعملية يتم تعريف

األىداف  منهجية, وطريقة التدريس, والتقومي يف ادلوقع الوقت واليت سيتم تنفيذه يف فًتة معينة لتحقيق
التدريس, ولذالك ينبغي على كل ادلعلم أن  تنفيذ ىو عنصر أساسي قبل التخطيط 1حتديده. اليت مت

 يستعد قبل يعلم. 
أعّد معلم اإلعداد والوسيلة ادلطلوب, مع  ىف العامة, شكل من إعداد التدريس أنو متساويا, وىو

قدس, البد على  1ادلدرسة الثانوية احلكومية مصطلح إعداد التدريس. وكذالك لدرس اللغة العربية ىف 

                                                           
1 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 17.  
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اجلهاز ادلعلم أن يُِعّد كل ادلواد قبل بداية التعليم, إما ىف ادلدة القصرية أو ادلدة الطويلة. وصنع ادلعلم 
وىو مثل إعداد التدريس, وبرنامج سنوي, وبرنامج فصل الدراسي, والتقومي.  ليساعد عملية التدريس

ادلعلم ينبغي قادر ادلعلم ليست بالضرورة أن تركز بالربنامج الذي صنع, لكن على كل  جبانب ذلك أن
 2لتطويره. ليس ىف األكادمية فقط, لكن كذالك للسلوك الطالب وادلعلم.

 
التعارف و "بمادة الدراسة :  "أ"تدريس اللغة العربية للصف السابع  من خالل تربية الطبيعيةقيمة  .2

 "المدرسة
دلادة كما عرف ادلعلم قبل بداية التدريس ىف الفصل البد للمعلم أن يصنع اإلعداد من جهة ا

إسًتاتيجية اليت أن تنفذ, كيف باإلدارة الذي سيدرسو, أي الكفاءة اليت أن تتحقق, طريقة, وأي 
 التدريس الذي فعل ادلعلم.الفصل وكيف طريقة التقومي النجاح 

وادلادة اليت علمتها ادلعلم عى ىذا إعداد التدريس ىي "التعارف و ادلدرسة". والسباب من 
"التعارف و ادلدرسة" تكون أساس ادلادة يها العالقة ادلهمة. كانت مادة ىي ف ادلادة ىذه اختيار

قد ثبت ىذه ادلادة, وىي الدرس األول للطالب الصف  للمبتدئ الذي أراد أن تعلم اللغة العربية.
التعارف وىو ألن ادلادة اللغة العربية بادلوضوع  وىيالتعارف األوىل بادلوضوع  ادلادة اختيار السابع.
للصف السابع. ألن يف ذلك الوقت ادلادة وأساس ادلادة, إذا يستخدمو للمبتدئ, وكذالك أسهل 

طفل يسأل عن شيء الذي علمو ونظره, وطفل حيب  بدأ .شيء جديد كان طفل حيب مع
 لتعرف نفسو إىل أصحابو.

اللغة  األكثر كفاءة وفعالية ليعلم الطالب ألن ادلكانادلدرسة, ادلادة الثاين بادلوضوع  اختيار
فكره. والوقت ما أراده و  مدرس عن ما أو لصديق أن يسأل بسهولة ديكن للطالبادلدرسة. ىف 

 يف ادلدرسة. األمور الكثري من تعبري عن أهنم ادلدرسة.أنفق ىف  الطالب أكثر
ختارة ادل ادلادة .عالقة وثيقة لديهماادلوضوع الثاين و  ادلوضوع األول بني وبالتايل, العالقة

ادلكان ادلناسب لتنفيذ ادلمارسة التعارف ىي يف  ادلوضوع التعارف. أنادة للمبتدئ بأساس ادل
افالت من الًتبية, وكذالك  ال علم ادلعلمني وادلوظفني ادلشاركة فيها. ألن كل رصد ادلدرسة. مع

 مازال على األساس الًتبية.
تربية إعداد التدريس فيو قيمة ىف ىذا عداد التدريس اليت ثحثنها, و ىف ىذا البحث, علقت باحثة اإل

صف إعداد التدريس, وىو عقد للىف ىذا  تربية الطبيعيةالذي أراد الباحثة لتحليلها. لتنفيذ  الطبيعية

                                                           
2 Hasil Wawancara dengan Bu Khoridah, guru Bahasa Arab kelas VII A di MTsN 1 kudus, tanggal 

21 Mei 2014. 
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إعداد قدس. ليسهل ىف حتليل, إذا من باحثة ال تعلق  1ادلدرسة الثانوية احلكوميةىف "أ" السابع 
د التدريس علقتها ىف ىدف التدريس. ىذا ىو ىدف ىف إعدا تربية الطبيعيةالتدريس بالشامل. كانت 

 :تربية الطبيعيةقيمة علق التدريس الذي فيو 
1. RPP ke: 1  

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampu melafalkankan mufradat / ungkapan 

tentang perkenalan  

b. Peserta didik mampu menyebutkan kembali kata-kata/kalimat 

yang telah didengar tentang perkenalan  

c. Peserta didik mampu membedakan bunyi ujaran (kata, frasa 

atau kalimat) tentang perkenalan 

d. Peserta didik mampu mengembangkan perilaku yang 

mencerminkan kerjasama, Komunikatif, dan rasa ingin tahu. 
 

2. RPP ke: 2  

C. Tujuan Pembelajaran  
a. Peserta didik mengidentifikasi ungkapan-ungkapan percakapan 

تعارفال   
b. Peserta didik menirukan ungkapan-ungkapan percakapan التعارف 

sederhana dengan benar 
c. Peserta didik melafadzkan ungkapan-ngkapan percakapan تعارفال  

sederhana  
d. Peserta didik merespon ungkapan –ungkapan percakapan تعارفال  

sederhana 
e. Peserta didik menggunakan ungkapan-ungkapan percakapan تعارفال  

sederhana antara siswa 
f. Peserta didik mempraktekkan percakapan تعارفال  sederhana 
g. Peserta didik mampu mengembangkan perilaku siswa yang 

mencerminkan Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung jawab 
3. RPP ke: 3 

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampuMelafalkankan mufradat / ungkapan 

tentang perkenalan  

b. Memperkenalkan diri dengan meyebutkan identitas lengkap 

antara lain: nama, usia, alamat, pekerjaan, asal Madrasah, 

nama orang tua dan pekerjaan orang tua 

c. Tanya jawab dengan menggunakan kata Tanya yang 

meliputi ma, man, hal, min, aina dengan baik 

d. Mengembangkan perilaku siswa yang mencerminkan 

Mandiri, Komunikatif, Tanggung jawab. 

4. RPP ke: 4 

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik dapat Melakukan dialog sederhana dengan 

tepat tentang taaruf dengan menggunakan (التحيات إلقاء), kata 

ganti tunggal  ( لمفردل  dan   (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(اسم الضمير 

kata depan  )أدوات الجر ) 

b. Mengembangkan  perilaku siswa yang mencerminkan  Rasa 

ingin tahu, Mandiri, Komunikatif 
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5. RPP ke: 5 

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampu membaca teks qiroqh tentang التعارف 

dengan baik dan benar 

b. Mengidentifikasi tema / topik yang ada dalam wacana 

Menjawab/merespons berbagai pertanyaan tentang keadaan 

isi / bahan qira'ah  dengan tepat dan benar  

c. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti,  tanggung 

jawab 

6. RPP ke: 6 

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampu menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis sederhana tentang  التعارف  

b. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti,  tanggung 

jawab 

7. RPP ke: 7 

C. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampu siswa dapat menulis dan melengkapi 

huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang التعارف 

dengan tanda baca yang tepat  

b. Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang التعارف 

c. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti, kerjasama 

8. RPP ke: 8 

C.  Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta didik mampu melafalkankan mufradat / ungkapan 

tentang المدرسة 

b. Peserta didik mampu menyebutkan kembali kata-

kata/kalimat yang telah didengar tentang مدرسةال  

c. Peserta didik mampu membedakan bunyi ujaran (kata, frasa 

atau kalimat) tentang المدرسة 

d. Peserta didik mampu mengembangkan perilaku yang 

mencerminkan kerjasama, Komunikatif, dan rasa ingin tahu. 

9. RPP ke: 9 

C.  Tujuan Pembelajaran 
a. Peserta didik mengidentifikasi ungkapan-ungkapan 

sederhana  المدرسة  
b. Peserta didik menirukan ungkapan-ungkapan sederhana  

 dengan benar المدرسة
c. Peserta didik melafadzkan ungkapan-ungkapan sederhana  

  sederhana المدرسة
d. Peserta didik merespon ungkapan –ungkapan sederhana  

 sederhana المدرسة
e. Peserta didik menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana  

 antara siswa المدرسة
f. Peserta didik mempraktekkan sederhana  المدرسة 
g. Peserta didik mampu mengembangkan  perilaku siswa yang 
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mencerminkan Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung 
jawab 

10. RPP ke: 10 

C.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Melafalkankan mufradat / ungkapan tentang المدرسة  

b. Memperkenalkan diri dengan meyebutkan identitas lengkap 

antara lain: nama, usia, alamat, pekerjaan, asal Madrasah, 

nama orang tua dan pekerjaan orang tua  

c. Tanya jawab dengan menggunakan kata Tanya yang 

meliputi ma,man,hal,min,aina dengan baik  

d. Mengembangkan  perilaku siswa yang mencerminkan  

Mandiri, Komunikatif, Tanggung jawab 

11. RPP ke: 11 

C.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah Pembelajaran peserta didik dapat: 

a. Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang المدرسة 

dengan menggunakan (التحيات إلقاء), kata ganti tunggal  (للمفرد 

أدوات   dan kata depan (اسم اإلشارة) kata tunjuk ,(اسم الضمير

 (الجر(

b. Mengembangkan  perilaku siswa yang mencerminkan Rasa 

ingin tahu, Mandiri, Komunikatif 

12. RPP ke: 12 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Membaca teks qiroah tentang المدرسة dengan baik dan benar  

b. Mengidentifikasi tema / topik yang ada dalam wacana  

c. Menjawab/merespons berbagai pertanyaan tentang keadaan 

isi / bahan qira'ah  dengan tepat dan benar  

d. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti,  tanggung 

jawab, dan gemar membaca. 
 

13. RPP ke: 13 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana 

tertulis sederhana tentang  المدرسة  

b. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti, tanggung 

jawab 

14. RPP ke: 14   
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C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Siswa dapat menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, 

frasa, dan kalimat tentang المدرسة  dengan tanda baca yang 

tepat   

b. Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang المدرسة  

c. Mengembangkan Karakter Konsentrasi, teliti, kerjasama 

 

ادلدرسة. تنفيذ تعارف و الالفصل الدراسي, مبوضوع الدراسة  1أربعة عشر ىف فًتة التدريس  ىناك
علق ىف  تربية الطبيعيةإعداد التدريس اللغة العربية للصف السابع, وليست كل قيمة  ىف تربية الطبيعية

فقط الذي علق فيو. والسباب ىذا احلال وىو ألن إذا كل  تربية الطبيعيةقيمة  8إعداد التدريس. لكن 
احلد بتنفيذىا ىف إعداد التدريس وسوف تلك القيمة ال حتقق  19إىل  اليت تبلغ تربية الطبيعيةقيمة 

 كما ىو احلالمرة,   17تًتاوح مخسة أشهر بوقت اللقاء  تربية الطبيعيةتنفيذ األقصى. بنظر الوقت ىف 
 اليت توجد ىف إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابع تربية الطبيعيةقيمة  , Isdisusilo توضيح مع

الرغبة ىف , والًتكيز, والدقيق, مة بذاهتاقائ, التواصلية, التعاون, الرغبة ىف ادلعرفةادلسؤولية, وىي: "أ" 
 .القراءة

 التدريس اللغة العربية من خالل تربية الطبيعيةنتائج تحليل العملية ال .3
 4كلمة. فيها ال وصفال يستعمل بالعالمة منرة, لكنها استخدم  تربية الطبيعيةطريقة التقومي 

 . بالتوضيح فيما يلي:BT, MT, MB, MK, وعالمتها ىي : عن تربية الطبيعيةاستخدم مصطلح الذي 
 BT     :belum terlihat (أ 
 MT    :mulai terlihat (ب 
 MB    :mulai berkembang (ج 
 MK    :membudaya (د 

إاىل الطالب, مناسب  ًتبية الطبيعيةالالتنمية  ادلعلم عند تقومي البيان النوعي يستخدمو شكل
 األخالق الوطن. بية الثقافة و الًت التنمية باحلّك 

ىف تقومي نتائج التحليل من عملية تنفيذ الًتبية الؤلخالق ىف إعداد تدريس اللغة العربية للصف 
, 14, ىناك ِفراَغ تقومي الًتبية الؤلخالق من كل إعداد التدريس وعدده 1السابع "أ" فصل الدراسي 

الباحثة ال تعلقها ىف ىذا الباب, ولكن  . وأما ىف ىذا ِفراَغ التقومي, أنإعداد التدريسوفقا بالعدد من 
  نتائج البحث. وعملت الباحثة ىهذا احلال وىو ليساعد ىف تقرير عن .يف التذييلتعلقها 
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مأخوذة  ًتبية الطبيعيةتقومي نتيجة ال, ًتبية الطبيعيةتقومي, أعطى باحثة التقومي من كل الليسهل ىف 
 نتيجتها.س. مث جتمعها وتعني األخالق من كل إعداد التدريادلتوسط قيمة  من

 
 

No. Aspek penilaian Hasil pendidikan karakter 

1.  Tanggung jawab  MT 

2.  Rasa Ingin Tahu  MT 

3.  Komunikatif MT 

4.  Kerjasama  MB 

5.  Mandiri  MT 

6.  Konsentrasi  MT 

7.  Teliti  MT 

8.  Gemar Membaca MB 

 ألن نفذت على األساس إعداد التدريس الذي صنع.بع للصف السا بية الطبيعيةًت العملية تنفيذ 
اليت سوف تطبيقها ىف كل اللقاء. وهبذا احلال كذالك  تربية الطبيعيةعلق فيو قيم  إعداد التدريسمن كل 

عربية, إعداد التدريس اللغة الىف  تربية الطبيعيةيسهل ادلعلم والباحثة ليعرف مقدار النتيجة من عملية 
الباحثة.   ىف النفس مضمنةكذالك و  مضمنة ىف النفس الطالب وادلعلم, تربية الطبيعيةوادلراد ىنا. لكي 

الرغبة ىف ادلسؤولية, وىي:  إعداد التدريس ىفاليت نفذت  تربية الطبيعيةقيمة  8كما بني قبلها, أّن 
  .الرغبة ىف القراءة , والًتكيز, والدقيق,قائمة بذاهتا, التواصلية, التعاون, ادلعرفة

 ىف إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابعادلكتوب  ًتبية الطبيعيةالعملية تنفيذ وىنا النتائج من 
 :"أ"

  ادلسؤولية (أ 
لتنفذ الوظيفة وواجبتو, الذي ينبغي عليو أن يفعل, ألنفسو, للمجتمع, ادلوقف والسلوك األحد 

فة(, للوطن وهلل األحد. وقال اهلل تعاىل ىف القرآن ىف السورة ادلدثر للبيئة )العامل, االجتماعي, والثقا
– 38 :  
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عملية تنفيذ القيمة ادلسؤولية حني تواصل تدريس اللغة العربية, يستخدىا التقومي بإعطاء 
 الوقت الضائع الذي عني ادلعلم.  باستخدامالواجبة, مث جتمعها إىل ادلعلم, 

خارج الفصول. لتدريب  أيضا أن تطبق يف الفصول فقط, ولكن تطبق ادلسؤولية ليس زرع قيمة
فكرة  جعلادلدرسة الرئيس  منقدس,  1ادلدرسة الثانوية احلكومية وادلوظفني ىف  وادلعلمني الطالب

وصادقة  مسؤولة ب قادرة على أن تكونالطال أن مجيع صادقة". هبدف بواسطة إنشاء "مقصف
 3يف احلياة اليومية.

, MTوىي  "أ" قيمة ادلسؤولية ىف إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابع نتيجة من تقييم
 وىذا يعين بداية ظاىرة.

 الرغبة ىف ادلعرفة (ب 
يتم تعلمو, ومن رأى  شيء ماأوسع من أكثر تعمقا و  الذي يسعى دلعرفةاإلجراءات ادلواقف و  (ج 

أدمغتهم. شحذ " العالية ىف فهم الدروس و الرغبة ىف ادلعرفةالطالب ليملك " ومسع. جذب ادلعلم
 لو. سؤال يف تنشأ تمة مثمه التعبري بنسبة الطالب, أصبح الطالب ادلعلم أنو ادلزيد يشرح عندما

 "أ" " ىف إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابعالرغبة ىف ادلعرفة  قيمة " نتيجة من تقييم
" عن أي الرغبة ىف ادلعرفةوىذا يعين بداية ظاىرة. بكلمة آخر, أظهر الطالب " . MTىو 

 معلومات الذي شرحو ادلعلم.
  التواصلية (د 

الطالب  تدرب اآلخرين. عندما مع والتعاونلتكلم, وادلعاشرة شعر حب ا عمل الذي يظهر
شلارسة. ولكن سلتلف  أو الطالب ألداء واجبات أن تكون مباشرة يدعو للعمل, ديكن للمدرس

 ال يتجرأ أو حىت الذين مل الطالب كثري من, التعلم تطبيق الكالم ىف عندوالتعاون, ادلعاشرة ب
امة. إحدى الطريقة ادلستخدمة من معلم اللغة العربية للصف التحدث يف األماكن الع يتجرأ على

التواصلية,  طالبو لتكون أكثر أن يدعوقدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية ىف  "أ" السابع
السؤال واجلواب ىو األساس األّول إىل  فرصةالسؤال واجلواب, وىف ىذه  لفرصة ادلعلم فيستخدمها

 اللغة. مبتدئني لتعلم
قيمة. ألن  عملية التدريس بسالسة, وتضم خري ب يف رلال االتصاالت يساعدناشط الطال

 التحدث يف األماكن العامة. يتجرأ على الطالب

                                                           
3 Hasil wawancara dengan kepala sekolah, Bapak H. Ali Musyafak S.Ag, M.pd.I, 28 mei 2014.  
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ىي  "أ" قيمة " التواصلية " ىف إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابع نتيجة من تقييم
MT , وىذا يعين بداية ظاىرة. بنتيجة تقييمMT للتواصل الطالب ال يقدر  وادلعن أن ليس من كل

الطالب يبدء يف التواصل باستخدام اللغة العربية الذي  عند ىذا التقومي أنتج ولكنجبيد, و  بسالسة
 الكتاب الدراسية. تعلموه من

 التعاون (ه 
 االختالفات ادلواصلة مع اآلخرين بدون النظر عن الوعي و اإلرادة لينسج إىل يشري التعاون

 الدين، واالقتصاد، ونوع اجلنس، للوصول إىل اخلريات مجاعة.طبقة, و وال السباق, العرق,
يف  .اجملتمعات احملتاجةلآلخرين و  دائما اعطاء ادلساعدة الذين يريدوناإلجراءات ادلواقف و 

 تشغيل الواجبة من ادلعلم. هبذا تدريب الطالب إىل التعاون يف وقت واحد ودعا مجيع الطالب
ب اآلخرين. تبادل اآلراء, تبادل ادلعلومات, تبادل التعبئة, تبادل الطال ليعرف بعضو بعضا بني

 كبار السن, ويرحم إىل الصغار.احًتام  الدعم, تبادل االحًتام لبعضهم البعض, و 
التعاون ىف الغش أو التعاون ىف يؤدي أكثر إىل إجيايب, ليس إىل سليب, مثل تنفيذ قيمة التعاون 

لتطوير. بدأ الطالب ليظهر ولتطور  الذي بدأ. MBالتعاون ىو اجلدال. وأما نتيجة التقومي من 
 إجيايب.تعاوهنم ىف شيئ سلوك 

 قائمة بذاهتا  (و 

 معلق إىل غريه عندما ينهى الواجبات. ادلوقف الذي الذي ليس من السهلالسلوك ادلوقف و 
قائمة بذاهتا  سلوكالكامل.  اليقني يف النفس ويسعى لينهى ادلشكلة اليت واجهت مع يعتقد دائما

قائمة السلوك نتيجة التقومي من و  .أكثر ثقة يف أقرب وقت. جلعل الطالبأن أن تكون مزروعة 
 . MTبذاهتا وىي 

 الًتكيز (ز 
السلوك الذي يظهر جهد السعي ىف حتليل مشكلة ادلتنوعة من التعلم والوظيفة, مث تنهي 

الًتكيز بالكامل. بالتجربة ىف الفصل أو الوظيفة بأحسن ما ديكن. ىناك أشياء كثرية الذي حيتاج 
 خارج الفصل. 

الًتكيز, سوف يسهلم لتوجو ادلشكلة ادلعينة. كتوجو صلاح عندما يريب الطالب أن يكون 
 اإلمتحان الشفوي, اإلمتحان التحريري, والتدربة حني التدريس. 
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لو ادلعين . MT, ونتيجة حتليل تظهر قيمتو وىو "أ" الطالب ىف الصف السابع 32بعدد 
 التعليم. يف وقتالًتكيز  ادلوقف يزال شحذالطالب وادلعلم ال بدأت تبدو, 

 الدقيق  (ح 
كان الدقيق مهم جدا يف تسيري األنشطة التعليم اللغة العربية.  ادلثال ىو عندما تعليم مهارة 

العربية, يتبع الدقيق حني يقرأ الكتابة باستخدام اللغة القراءة, ويرجي من الطالب أن يكون أكثر 
القراءة ادلناسبة باحلرف واحلركة. وبعدىا الكتابة, ويرجي من الطالب, ليس ماىرة ىف ادلهارة الكتابة 

 متر الطالب عندماالدقيق أيضا, ذالك احلال يكون أىم ادلادة بأسرع ما ديكن, لكن حيتاج 
 مودة الذي ينبغي أنباإلمتحان. معين الدقيق ىو حازم وانتباه. الدقيق يدل على األخالق احمل

تكون شللوكة من كل مسلم و من كل الناس. الناس الذي دائما حازم وانتباه ىف فعلو فمن األرجح 
بال مباالة يف سلوكو, تتصرف اإلسالم هنى أمتو بعجلة و  يف دين .أن يدخر من األخطاء واخلطر

 4العجلة ىو من سلوك الشيطان.موقف ألن 
"من جد وجد", وىو متام شعار عندما نعمل الواجبة وينبغي أن يكون الدقيق فيو. ونتيجة من 

 الدقيق حني يعمل الوظيفة اليت أعطاه ادلعلم.. أظهر الطالب موقف MTتنفيذ قيمة "الدقيق" ىو 
  قراءةترغب يف ال (ط 

 الفضيلة اىل أنفسو. القراءة ىي تنوعة الذي يعطيادل طويال ليقرأ القراءة يستغرق وقتاىف العادة 
 قراءة ىف حياهتم. غب يف الالطالب لًت  وتوجيويدعو كان ادلعلم   .العامل ادلفتاح لفتح

 تلقي مزيد من ادلعلومات واألخبار الذي قبل. وأكثر ادلعرفة اليت سوف يكون بالقراءة وسوف
ماعة حاشدة, الطالب وىو مثل ذىاب إىل ادلكتبة جبيدعو ة ادلعلم لالطالب. إحدي من الطريق

 ذلك. سوالقراءة الكتب فيها, من موضوع الدرس, وكتاب احلكاية, واجمللة, واخلبار, وما أشبو 
تبدأ يف النمو. يبدأ  وىو. MBمرضية متاما, وىي  حصول على نتائج الذيتنفيذ سلوك القراءة 

 وتينية الطالب ليقرأ القراءة ىف كل اليوم.ر  على حب وقد أصبحت الطالب
 

                                                           
4 http://dangstars.blogspot.com, 12.00, 9 Juni 2014 


