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 باب الخامس
 اإلختتام

 اإلستنتاج . أ
تدريس اللغة من خالل  تربية الطبيعية حتليلة عن دراسة  بيانات البحوث تلحثة وحلبعد حبثت البا

 النتائج من البحث:قدس, وىذه ىي  1للصف السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية  العربية
  تدريس اللغة العربيةإعداد باستخدام  اللغة العربية تدريسعملية  .1

 ادلدرسة دعم القوي من اكتسبقدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية ىف  اللغة العربية تدريسعملية  
ليس ليعرف كلمة أو عبارة اللغة قدس  1ة احلكومية ادلدرسة الثانويىف  اللغة العربية تدريسو  والطالب.

 1اللغة العربية. ألن ادلدرسة الثانوية احلكومية ب تعّلم الطالب ليفهم أكثر وحي العربية فقط, ولكن
تربية من  ليس بعيداأي سلوك اإلسالم, فالرتبية اليومية و  دين اليت تقوم على أساسقدس ىي ادلدرسة 

, ذكيا األ لتحقيق الطالب وىيقدس  1ادلدرسة الثانوية احلكومية بعثة يف  القيم اإلسالمية. كما ذكر
 وم على األساساليت يتالشخصية اإلسالمية و الشخصية اإلسالمية. الكرمي, و  لديهم ادلعرفة, األخالق

 .يف القرآن موجود ىذا العامل ثرواتالعلوم و  ألن كلاحلديث. القرآن و 
مجيع  وىذا ينطبق علىووجب على ادلعلم, ىف عملية التدريس ينبغي أن يستخدم إعداد التدريس. 

 لكيىف عملية التدريس, كمرجع مدرسة اإلعداد التدريس   ىف كل ادلدرسة. يستخدمادلواد الدراسية 
 أيضا إذا كان ادلعلم خيرج من ادلادة اليت واليت مت اليت سينقلها, أهنا يتجنب وادادل الرتكيز مع ادلعلم أكثر

 إعداد التدريس.حتديدىا من 
معلم  ستبدأعندما  االستخدام احملتويات الواردة فيو, منوقد بني بالواضح إعداد التدريس عن 

األساسية اليت  الكفا ة والكفا ات معيار , ىناكفقطادلادة الدراسة. وليس ىذا  نهييادلادة الدراسة حيت 
 معلم ادلؤشر واذلدف الذي سيلقيو إىل الطالب. وال إفالت من من ادلعلم, مث يعدل جيب أن تذكرىا

 ادة الدراسة. تقدمي من دل استغرقو ادلعلم يف الوقت, كم من الوقت ختصيص حتديد
حتليل االحتياجات  أن يتحقق من خالل إىلعملية التخطيط البد أن يبدأ من إثبات اذلدف 

التخطيط اخلطوات الذي البد أن يعملو للوصول إىل ذالك اذلدف. لكل  حتدد كاملة, مث وثيقةب وكذلك
 على النحو التايل: أربعة عناصرعلى األقل أن ديلك 

 نبغي حتقيقها األىداف اليت ي وجود (أ 
 .تحقيق ىذا اذلدفاسرتاتيجية ل وجود (ب 
 .ادلوارد الذي ديكن أن تدعم (ج 
 .تطبيق من كل قرار (د 
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  1ية للصف السابع ىف فصل الدراسي درس يف إعداد التدريس اللغة العرباليت  ادلواد (أ 
دلقدمة إىل , ادلواد ا1اللغة العربية للصف السابع ىف فصل الدراسي  لتعليم يف الوقت

 , ادلدرسة.ثانياالتعارف, , أوالالطالب ىو موضوعني. 
التعارف وىو ألن ادلادة اللغة العربية بادلوضوع  وىيالتعارف األوىل بادلوضوع  ادلادة اختيار

للصف السابع. ألن يف ذلك الوقت أسهل ادلادة وأساس ادلادة, إذا يستخدمو للمبتدئ, وكذالك 
طفل يسأل عن شي  الذي علمو ونظره, وطفل حيب  بدأ .شي  جديد كان طفل حيب مع

 لتعرف نفسو إىل أصحابو.
األكثر كفا ة وفعالية ليعلم الطالب اللغة  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.نفق ىف أ الطالب أكثر

ختارة ادل ادلادة .عالقة وثيقة لديهماادلوضوع الثاين و  ادلوضوع األول بني وبالتايل, العالقة
ادلكان ادلناسب لتنفيذ ادلمارسة التعارف ىي يف  ادلوضوع التعارف. أنأساس ادلادة للمبتدئ ب

افالت من الرتبية, وكذالك  ال علم  وادلوففني ادلشاركة فيها. ألن كلادلعلمني رصد ادلدرسة. مع
 مازال على األساس الرتبية.

 هاتقدديعملية  (ب 
عملية  ادلعلم يقسم .مخسة أشهر خالل فرتة تقدمي ادلادة الدراسية تنفذىا منعملية ال

للصف السابع الذي مت مواجهة. وفقا مبا كتب ىف إعداد التدريس اللغة العربية  11التدريس إىل 
من ادلعلم الدرس. تقدمي ادلادة التعارف وادلدرسة عملتها مناسبا بادلعيار الكفا ة, والكفا ة  إنشاؤه

 04األساسية وىدف التدريس. وكذالك بتخصيص وقت التدريس, والوقت ىف كل ادلواجهة حيتاج 
 دقيقة. 

خارج  يف الفصول, أو ديكن القيام بو ادلادة التعليمية ادلستخدمة من ادلعلم يف تقدمي ادلكان
ادلادة التعليمية ال  يف حديقة ادلدرسة. طريقة ادلعلم يف تقدمي يف مكتبة, أو الفصول. على سبيل ادلثال

 إفالت من مقدار طالبو. وشرح ادلعلم  من خالل البطيئ وانتباه. 
 

 قدس 1 ادلدرسة الثانوية احلكوميةىف  رتبية الطبيعية عملية تنفيذ ال .2
و خارج الفصل. , حيدث ىف الفصل قدس 1ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية  تربية الطبيعية تنفيذ 

ادلادة الدراسة الذي علمو, وأنو ليس شيئ شهلة لتنفذه.  تربية الطبيعية عندما جلرب ادلعلم لتنفذ 
بإعطا  الواجبات  ىف الفصل وىي رتبية الطبيعية تنفيذ الإحدي من الطريقة اليت استخدم ادلعلم 

تدرب الطالب على فهم و  سيبدأوالتمرينات إىل الطالب, ويعطيهم ادلسؤولية وثقة النفس, وهبذا احلال 



 

48 

ىي شيئ  تربية الطبيعية ينبغي التأكيد, أن  لكنوالذي قدمو ادلعلم إىل الطالب.  تربية الطبيعية قيمة مع 
 تني. القوي وادل تربية الطبيعية  حياة الشخص حيتاج يف استمراريةمهمة إىل كل الفرد. 

 "أ" تدريس اللغة العربية للصف السابعمن خالل  رتبية الطبيعية نتيجة وقيمة ال .3
ىف إعداد  تربية الطبيعية التقومي من  نتائج الباحثة التفسري الثالث, سوف قدمت يف ىذا

بتت ىف النفس الطالب للصف اليت ث ة رتبية الطبيعي. وأما قيمة ال"أ" التدريس اللغة العربية للصف السابع
قيمة  8على األساس إعداد التدريس اللغة العربية للصف السابع, فالقيمة الت علمت ىي "أ" السابع 

 , وىي: رتبية الطبيعية ال
 ادلسؤولية  (أ 
 الرغبة ىف ادلعرفة (ب 
 تركيز  (ج 
 االتصالية (د 
 التعاون  (ه 
 قائمة بذاتو  (و 
 الدقيق (ز 
 ىف القرا ة الرغبة  (ح 

  ىي:  تربية الطبيعية يستخدم ىذا ادلصطلح ىف 

1) BT     : belum terlihat 

2) MT    : mulai terlihat 

3) MB    : mulai berkembang 

4) MK   : membudaya  

 ة العربية للصف السابعغلمادة الدرس اللادلعلم ل البحوث وبيانات البحوث من ما قبل دراسة بعد
 حتققت من ادلعام ىي:  النتائج اليت, "أ"

 

No Pendidikan karakter 
Hasil penilaian 

pendidikan karakter 

1.  Tanggung jawab  MT 

2.  Rasa ingin tahu MT 

3.  Komunikatif  MT 

4.  Mandiri  MT 

5. Konsentrasi  MT 

6. Teliti MT 

7. Kerjasama  MB 

8. Gemar membaca MB 
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تدريس اللغة العربية للصف السابع ىف إعداد ال رتبية الطبيعية وىذه ىي نتيجة تقومي من قيمة ال
 .  3410 – 3412سنة دراسية  1قدس فصل الدراسي  1ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية  "أ"

 
 اإلقتراح  . ب

و ينفع أكثر, و ىذا البحث, من ادلتوقع أن يزيد من الفكرة و اخلزائن ادلعرفة  حاصل من بوجود
لقد طرح ىف كل الدرس.  تربية الطبيعية عند عملية تدريس ىف ادلدارس. واآلن أن  تربية الطبيعية خاصة بأمهية 

ىف إعداد تدريس اللغة العربّية عند عملية  تربية الطبيعية إحدي منو و ىو اللغة العربّية, و لقد مكتوب 
بنا   قادرة علىن ىذا التقومي ويرجي م رتقا  جودة الرتبية.التدريس. هبذه احلال سيكون أحسن الطريقة إل

 قدس, وكذالك ل ادلدرسة األخرى. 1ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية  تربية الطبيعية وحتسني 
ىدي قددمتها للمددرس, ألن قبدل إعطا ىدا إىل الطدالب  تربيدة الطبيعيدة للمددرس, الفائددة األوىل مدن تنفيدذ  .1

 تربية الطبيعية . مث قدر ادلعلم ىف تنفيذ قيمة اإلجايب من تربية الطبيعية هم بقيمة وجب على ادلدرس أن يف
  إىل الطالب خاصة وادلدرس عامة.

و ينبغددي لددديها لكددل الطددالب. و  تربيددة الطبيعيددة للطددالب, يسددتطيع ىف إعطددا  تصددميم والبيددان مددن أمهيددة  .2
 ىف أنفسهم و ادلبادئ لسلوكهم. إيل أنفس الطالب ليكون ادلبادئ تربية الطبيعية تغرس 

ىف عمليدددة التددددريس درس اللغدددة  تربيدددة الطبيعيدددة مراجدددع و النظدددر ىف تنف دددذ للمدرسدددة, ديكدددن إسدددتخدامها ك .3
 يكون أحسن. تربية الطبيعية طرح العربّية, و كذلك ليكون ادلراجع دلدرسة, و لريتقي و ي

الديت مكتدوب ىف  تربيدة الطبيعيدة , و كيدف عمليدة لطبيعيدة تربيدة اللباحثة, زيادة ادلعرفة للباحثة عن ما ىدي  .4
ىف  ونإعدددداد تددددريس اللغدددة العربيّدددة, خاصدددة ىف الصدددف السدددابع. ىف ادلسدددتوى الثانويدددة أن الطدددالب يتسدددابق

 .إفهار قدرة من أنفسهم
 

 
 


