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 ملخص 
 بندار النبونج األخالقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة القيم لتنميةتعليم العربية 

 (3133101331) الباحثة : ديسلياني نتاليا
لقد انتشرت األضرار  .األمةأبناء شخصية  احنطاطمت إجراء ىذا البحث بسبب املخاوف من 

يتضح من عدد تداول األفالم اإلباحية بني الطالب، وارتفاع اجلنس احلر و  .النامجة عن جيل الشباب
ولكن يف وسط الشخصيات املتفشية اليت ىي  .تداول املخدرات واملشاجرة بني الطالبو يف املراىقني، 

أقل جودة بني املراىقني، ال يزال ىناك بعض املراىقني الذين أدوا فعال برباعة اإلجنازات والشخصية 
حتاول أن جترب طالهبا  ىذه املدرسةر المبونج ، و اللقرآن دار الفتاح بند توسطةاملدرسة امل . ومنهاةالنبيل

لذا، فإن موضوع ىذا البحث ىو: "كيف ميكن تعلم اللغة  . ويف جمال الدين والعلوم والتكنولوجيا
 "ر المبونج؟اراجاباسا بند DF)-(SMPQ للقرآن توسطةالعربية لزرع قيم الشخصية يف املدرسة امل

اهلدف من ىذا البحث ىو الكشف عن عملية تعلم اللغة العربية لغرس قيم الشخصية 
ىذا البحث ىو . و نوع ر المبونجاراجاباسا بند (SMPQ-DF) للقرآن توسطةللطالب يف املدرسة امل

. البحث هو دراسة تعتزم فهم ظاىرة ما يتعرض لو موضوعفالبحث النوعي  . أمانوعياليداي املبحث ال
البيانات يف ىذا البحث ىي عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم على تعلم اللغة العربية يف غرس القيم و 

 .مجع البيانات تقنيات املالحظة واملقابلة والتوثيقىف ستخدم و ت .الشخصية
 تعلم اللغة العربية يفمن خالل  استنادًا إىل النتائج ظهرت أنو يف غرس القيم الشخصية 

تبدأ عملية  .هو إجراء التعلم املناسبف راجاباسا بندار المبونج (SMPQ-DF) درسة املتوسطة للقرآنامل
االخري  األساسية واإلغالق ومث أنشطة االفتتاح، على التعلم من التخطيط، وتنفيذ التعلم الذي يشمل 

إن قيمة و  ة.اللغة العربيمن خالل تعلم  أنو ميكن غرس القيم الشخصية على ظهرت النتائج . التقييم
راجاباسا بندار  (SMPQ-DF) الشخصيات املطورة يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة للقرآن

نظام اإلدارة ، االنضباط، املسؤولية، الصدق، الثقة، اإلمكانات املتنامية اليت مينحها  قيم: هيف المبونج
الرعاية و الدميقراطية، و التواصلية، و كافتت اإلجناز، املو اإلحساس باملعرفة، و العمل اجلاد، و اهلل، 

 .القراءة، حب السالم، والتسامحو  اإلبداعية،و املستقلة، و االجتماعية، 
دار  للقرآن متوسطةالمدرسة الة، تعلم اللغة العربي، قيم الشخصيةالكلمة الرئسية : 

 الفتاح.
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 تصديق

األخالقية في مدرسة دار  القيم لتنميةتعليم العربية  "الرسالة العلمية باملوضوع مّتت 
برقم  ديسلياني نتاليا: ةها اسم الطالبت" اليت كتببندار النبونج الفتاح القرآنية المتوسطة

كّلّية الّّتبية ب جلنة املناقشة هاشتناق بقسم تعليم اللغة العربية قد 1211131111القيد 
 مايو 03 يف التاريخ األربعاء يوم ،احلكومية المبونجوالتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية 

 .م 1328
 لجنة المناقشة:

 (..................)  ، الماجستيرالدكتور سفرى داود :   الرئيس .2

 (..................)   الماجستير، أحمد إقبال  : السكرتري  .1

 (..................) ، الماجستيرنتور جهيا كسوماو غدكتور ال:األول املناقش .0

 (..................) الماجستير،ألينيس إلياس اندسور تالدك :الثاين  املناقش .4

  (..................) محمد أكمان شاه ، الماجستير الدكتور: املناقش الثالث .5

 عميد كلية التربية و التعليم
 
 

 خير األنوار الماجستيرالحاّج الدكتور 
 101311111018121113:  التوظيفرقم 
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 الّلجنة اإلشرافّية توفقاو 
للمناقشة يف كّلّية لة مؤهّ  هحبيث أن هحيصحتالتغيريات حسب الضرورة و ب املشرف قد قام

 الّّتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 الثاني المشرف      المشرف األول    
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 هـ

 شعار

 

ِدهلُم بِٱلَِِّت ِهيى أىحسىنُ ُع ٱد   نىِة وىجٰى وِعظىِة ٱحلىسى
ى
ِبيِل رىبِّكى بِٱحِلكمىِة وىٱمل ِإنَّ رىبَّكى  ۚ  ِإَلىٰ سى

ِبيِلهِ  ُهتىِدينى  ۦُهوى أىعلىُم ِبىن ضىلَّ عىن سى
 وىُهوى أىعلىُم بِٱمل

 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.” 

(QS. An-Nahl (16) : 125)1 

 

                                                             
1
Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Ponegoro: Bandung, 2006), h. 182  



 و
 

 إهداء

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :إىلمن خلوص قليب و شكر عميق أهديت هذه الرسالة العلمية 

الذان حيباين و ينصحاين بكمال الود و احملبة منذ أيب سادرمينو أمي حذارة احملبوبني  .1

 ميكن الذي باالخالص واملادي الروحي التشجيع انقدم انالذو  صغاري إىل اليوم

 .وسالسة جيد بشكل الرسالة العلمية هذه إهناء ةباتللك

 اخي صرب, و حممد رضى سافوتراو  مشسيدار افريليانأخوايت  .2

و أصدقائي يف  2113أصدقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة  .3

(KKN( و)PPL شكرا على الدوافع و املداخلة و االقرتاحات طوال الدراسة و )

 تصنيف البحث.

 رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.جامعيت احملبوبة  .4

  



 ز
 

 ةترجمة الباحث

 

ديسدرب   58ولدت  الباحثدة ب دادتان ونبديفنا ب التداني  اسم الباحثة ديسلياين نتاليا 

البات الثانية أديفها سادنمني و أمها حداان.  و ادا أنددخ ة ديف. اوددل امسو  ا د   د   7>>4

 و امسدل الثالث ا   ص ي و الرادخ ا   حمربت نضا سافيفترا  S.Pd التان أفريليانا،

كاليددداوي داددددتان ونبددديفنا،  ر دددت سدددداة   7املتنسددددة اودتتا يدددة و تعلربدددت الباحثدددة ب 

 دادددتان ونبددديفنا،  ر دددت ;4احلكيفميدددة املتنسدددة املتيفسددد ة   مث اسدددتربر  تعليربهدددا ة  5009

داددددتان ونبدددديفنا  سددددم  6الثانيفيددددة احلكيفميددددة املتنسددددة  مث اسددددتربر  تعليربهددددا ة   >500سدددداة 

ب  سددم تعلدديم  5046و اسددتربر  دناسددة دكاليفنيددة سدداة   5045ال بخيددة، و  ر ددت سدداة 

 اللغة العردية  امعة اإلسالمية احلكيفمية ناديل ةياتان ونبيفنا 

 اجلامعة كربا تلي: دا لأما امسنش ة 

( لكليدة البديدة مدا  UKMF-IBROH FTKأنشد ة ال لبدة اجلامعيدة ب ترديدة الروحانيدة  

أنشد ة وتتبخ الباحثة  كسكريتري . العا    5048-5047كسكرتري. و ما    5046-5047



 ح
 

كالاسدا ية و   :504-5049مدا   (BAPINDA  ال لبة اجلامعيدة ب ترديدة الدتميف. اإلسدالمية،

 كقسم اإلمال    ;504-:504ما  

 امسنش ة  انج اجلامعة:و 

كقسدددددم املاليدددددة و   5048-5046( مدددددا  FKARاملتخدددددر ني ب  ماددددد  املعاوندددددة ددددددني 

مضدديف مددل الاشددارة املتنسددية ب تددتدري وتتبددخ  كسددكرتري. العددا    ;504-5049اإلدان.، مددا  

كر يسددددة   5048-5046داددددتان ونبدددديفنا، مددددا   6احلكيفميددددة  SMKالروحانيددددة اإلسددددالمية ب 

TKS   كعضيف الاشأتية   ;504-5049و ما 

 كت الباحثة :املهاية اليت شان أما 

مهايدة ردرا و  5046مهايدة ردرا الدتميف. للرببتدت ني مدا  و  5046مهاية التامية مدا  

ممانسددة و  5046ممانسددة املسددالني املتنسددني مددا  و  5046الددتميف. للربسددتيفي املتيفسدد ني مددا  

  5047الر اسة لل لبة اجلامعة ما  



 ط
 

للباحثة هيفية الكتادة، و تقيف  دالاشاط تدافي  ب الشدبكة او ترباميدة و تقديف  كاتبدة ب 

و اددا التأليتددا  املختلتددة ( www.fkar.orgو  ( www.jejamo.com احددتا اجلريددت. الشددبكية 

 و املتايفمة دعضها :

1. Jangan Takut Melangkah – Biografi (2014)  

2. Facebook dan Cinta - Novel (September 2015) 

3. Semangat yang Hilang – Antalogi Nasehat (Desember 2015) 

4. Ku Pilih Kamu Karena Dia – Antalogi Cerpen (November 2016) 

5. Tips Sukses Kuliah di UIN Raden Intan Lampung – (Agustus 2017) 

6. Cinta Menuju Syurga – Penerbit Asrifa Antalogi Cerpen (Maret 2015) 

7. Meraih Batas Impian – Penerbit Asrifa Antalogi Cerpen (April 2015) 

8. Emak, Aku Jadi Anak ADK - Penerbit Bianglala Hijrah, Antalogi Cerpen 

9. Berjuta Pesan – Penerbit Aria Mandiri, Antalogi Cerpen 

10. Ababil di Sekolah – Penerbit Kaifa Publishing, Antalogi Cerpen 

11. Semarak Cinta Hari Ibu – Antalogi Cerpen 

12. Menjadi Generasi Pemutus – Penerbit Aura Publishing Antalogi Cerpen 

(Agustus 2016) 

13. CERPEN Tentang Ujian Nasional di Koran Harian Radar Lampung,  

14. Karya Tulis Artikel di Majalah Khalifah Jakarta, 

15. Artikel di Koran Swara Lampung  
 

http://www.jejamo.com/
http://www.fkar.org/
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 الباب األول

 المقدمة

 

 توضيح الموضوع . أ

الغرض من توضيح ادلوضوع يف ىذه الرسالة ىي تقدمي التعريفات عن الكلمات 

مصدر القوية ادلوجودة يف ادلقبل. موضوع الرسالة ىو: ح ادلوجودة يف ادلوضوع.حىت توضّ 

بندار  األخالقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة القيم لتنميةتعليم العربية 

 .النبونج

 كما يلي:  توضيح ادلوضوع ادلقصود ىو

 التعليم(. 1

يعلم" مبعٌت التمرين، التغيَت، السعي. بزيادة "" يف -التعليم مشتق من "علم

 1 أوذلا و "" يف آخرىا فتكون العملية اليت جتعل الفرد يتعلم.

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 1235. 
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التعليم ىو السعي الذي سعى بو اخلارجي كي تقوم العملية فاالستنباط أن 

 التعليمية يف نفس الطالب.

 اللغة العربية(. 2

اللغة العربية ىي لغة القرآن   2"إنّا حنن نزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون".

ادلنزل عن وسيلة حممد صلى اهلل عليو و سلم، على الناس ليكون أداة العبادة إىل 

 ربو. 

 القيم األخالقية(. 3

معٌت القيم األخالقية يف القاموس اللغة اإلندونيسية، مركز اللغة لوزير الًتبية 

و الثقافة ىو الروحية، األخالقية أو السلوكية اليت تفرقو باآلخر، أو أنو فطرة، قلب، 

 3 روح، شخصية، أخالقية، سلوكية، نفسية، أدبية، و طبيعية.

 

 
                                                             

2
Al-qur’an dan Terjemah, (Bandung : Cordoba, 2012), h. 235. 

3
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implmentasi (Bandung : Alfabeta, 2014), 

Cet.III, h. 2. 
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 (SMPQ-DFمدرسة دار الفتاح )(. 4

ليت توحد بُت الًتبية العامية و الدينية معا على تدبَت الطلبة ىي ادلدرسة ا

( كذلك SMPQ-DFادلدرسة) توحد .حىت تكون ذلم الشخصية و ادلعرفة العامة

 تربية العقلية، الروحانية و اجلسمية.

( ىي ادلؤسسة الًتبية اإلسالمية اليت تقع يف SMPQ-DFمدرسة دار الفتاح)

كيدونج مونونج، ردجاباسا، بندار النبونج ادلعروف باسم "،  A" ٖٕكويف رقم شارع  

"SMPQ-DF لتسهيل القارئ على استخدام كلمة .""SMPQ-DF " .كعادهتا 

 

 أسباب اختيار الموضوع . ب

 :أسباب اختيار ادلوضوع ىي

ضعف عادة االحًتام حنو طلبة ادلدرسة ادلتوسطة و كثرة الطلبة يتكلمون  .ٔ

 يعارض ادلدرس.الفاضحة و 
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السلوك ىو أحد الوسيلة لتكوين الشباب ادلستقبل ادلتخلقُت باألخالق الكرمية و  .ٕ

 .يكون قدوة حسنة لغَته

تعليم اللغة العربية ىو احدى التعليمات على تكوين السلوك. ألن فيو التعليم و  .ٖ

ادلواعظ أن القرآن ىو كالم اهلل فيو التعليمات و . و نعرف التدبر عن لغة القرآن

ة، خاصة أمة اإلسالم الذين يعبدون رهبم و فيو طرق تقدر استخدامها يف اليومي

 باللغة العربية.

اليت تقوم على الًتبية اإلسالمية " SMPQ-DF" ادلتوسطة مدرسة دار الفتاح .ٗ

حىت تكون زادا  أسسها القرآن و السنة و هتتم بتعليم اللغة العربية و السلوكية

للباحثة على الربط عن نتائج السلوكية بتعليم اللغة العربية موافقة بقسم الذي 

   .قامت بو الباحثة و ىو قسم تعليم اللغة العربية

 البحث ةخلفيج.

م بأن الًتبية ليست تكوين الفرد ادلاىر فحسب بل ٖٕٓٓالًتبوية سنة أكد القانون 

حىت تظهر الشباب ادلستقبل ذلم السلوك اجليدة موافقا أهنا تكوين الشخصية و السلوكية 

نشاىد اليوم الوقائع الفاضحة لدي الًتبية و ادلؤسسة ادلوجودة يف  .بأساس البالدية و الدينية
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وليس التعامل احلري فحسب بل السيئات حىت إندونيسيا كوجود التعامل احلري لدي الطلبة 

بكثرة السيئات اليت قام هبا بالد إندونيسيا  ضعف .لدي الطلبة يف إندونيسيايقع القتل 

. و تلك السيئات دليال على ضعف السلوك اليت سببها نقصان الغرس حنو القيم الطلبة

األخالقية يف ادلؤسسة الًتبوية. احتاجت الًتبية السلوكية القدوة و ادلمارسة مث ادلراقبة على 

و االستحياء على الغش، و و التسامح، ادلمارسة على العمل احلّق، النعاون العمل الصاحل، 

االستحياء على الكسل، و االستحياء على ترك البيئة الواسخة. فهذا السلوك ال ينشأ 

الدقيقة، ادلستمرة و احلقيقية حىت تصل إىل السلوك ، بل البد أن حيتاج إىل ادلمارسة مباشرة

 ادلقصود. 

السلوك مع األدب احلسن إلمناء حياة "الًتبية الوطنية تنفع على تنمية ادلهارة و غرس 

األمة يف ىذا البالد، و اذلدف إلمناء ادلهارات لدي الطلبة كي يكونوا مؤمنُت و متقُت باهلل 

ال دلستقبل تعاىل، يتخلق باألخالق الكرمية عامل، ماىر، ادلعتمد على النفس و يكون رجا

 4 البالد و األمانة."

                                                             
4
Undang-Undang SISDIKNAS RI No. 20 Thn 2003, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 7. 
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و ليس عامل على إمناء السلوك لدي الطلبة  نفهم أن الًتبية ىي الوسيلة األوىل

بالعلوم فحسب. و ألن النتائج ادلثبتة يف نفوسنا من الًتبية، طريقة الًتبية، اخلربة، التجربة، 

 5 ة اليت تؤسس السلوك و أفعالنا.السعي، و اآلثار البيئوية تكون نتيج

أن السلوك أقرب أشكال األسس و تطبيقها رأي اإلمام الغزايل يف كتاب الًتبية عن 

حىت تظهر إىل األخالق و ىو السرعة إاىل الفعل أو األفعال اليت تتوحد يف نفس النفوس 

 6 بدون التفكَت.

نعلم أن اإلنسان الذي لو السلوك احلسنة ىو قادر على استخدام النتائج احلسنة 

. تلك القدرة اجلهدية جتعل األخالق أو العادة احلسنة يف نفسو. باجلهد إىل الغاية ادلقصودة

عن النعم الدنياوية فحسب لكن العدالة األخذ مع األمهية السلوك حىت تكون احلياة ليست 

وية و األخروية. صور زتكى و ىو أحد العلماء ادلسلم ادلشهور بكتابو أن اإلنسان ابُت الدني

س لو  و الناكثَت من ادلدرس، الطبيب، القاضي، ادلهندس، العامل ليس لو السلوك احلسنة "  

و يكون ميتا ألنو ليس من عند لى وسط اجملتمع كتب متنوعة و فكرة واسعة، تأيت ع

، قلبو كاحلجر ليس لو آمال ليس إال لفرده و معاملتو ليست إال حبث الرزق. حياتو اجملتمع

                                                             
5
 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter Membangun Prilaku Positif Anak Bangsa (Bandung:  

Yrama Widya, 2014), h. 30. 
6
Heri Gunawan, Op.Cit, h. 3. 



   7 
 

و لكن بكثرة مهارتو  شخصيتو ضعيفة و يتحرك ليس بروحو و عقلو. بنفسو.إال التمتع 

 7 تصدر منها اخلوف و ليست الشجاعة لتغلغلو يف ميدان اخلربة يف احلياة.

وقوع الفسادة من األخالق يف نفوس األوالد فالبد للوالدين االىتمام لًتبية قبل 

سلوك األوالد. فًتبية األخالق احلسنة بإعطاء األسوة احلسنة و العادة احملمودة و النفسية 

اخللق ادلذمومة كالكذب و احلسد و البطل، ادلبتكرة و ادلسؤولة. ألن كل فرد ميكن أن يغلبو 

و ىناك كثَت من األخالق  الوحيد الذي البد أن يقوم باالىتمام حنو ذلك.و ىناك ادلسؤول 

 ادلذمومة كالكذب و احلياء و عقدة النفس و اذلجومي.

نظرا من عدد األخالق تكون القدوة الصاحلة طريقة مناسبة على غرس األخالق. 

الختبار ىم ألهنم مل جيدون قدوة صاحلة يف مدرستهم. سبب الغش عند االسيئة لدي الطلبة 

 خوف ادلدرس عن فشل الطلبة، و بالتأكيد يقوم ادلدرس على تقدمي األجوبة يف االختبار. 

ادلدرس ىو القدوة الصاحلة للطلبة كما مثلها رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم كان 

قدوة صاحلة ألمتو كما كان ادلدرس يكون قدوة صاحلة للطلبة كما كان ينجح يف تربية 

 8 الطلبة.

                                                             
7
Heri Gunawan Ibid, h. 30. 
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 كما قال اهلل تعاىل يف كتابو:

 َقد َكاَن َلُكم يف َرُسوِل ٱللَِّو ُأسَوٌة َحَسَنة لَِّمن َكاَن يَرُجواْ ٱللََّو َوٱلَيوَم ٱألِخَر َوذََكَر ٱللََّو َكِثَتا ل
 

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah.” (Q.S Al-Ahzab 21)
9 

قام رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم قدوة صاحلة ألمتو، فالبد دلدرس أن يكون 

قدوة صاحلة كما فعلها رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم. و ادلدرس الذي يتخلق باألخالق 

الكرمية فالبد أن يتصف صفة رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم ىي الصدق، األمانة، 

و القدوة للطلبة فالبد دلدرس أن يعلم طلبتو قيام بالًتبية الفطانة، و التبليغ. جبانب ال

 القيام على التعليم بالقلب ذلا اخلطوات كما يلي: بالقلب.

 غرس الدوافع النفسية (. ٔ

 غرس التيقن(. ٕ

 غرس اإلذلام(. ٖ

 10 عملية التعليم اليت ذلا قيمة.(. ٗ
                                                                                                                                                                              

8
Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Islam Model Pengembangan Teori dan 

Aplikasi sistem Penjaminan Mutu (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.185. 
9
Al-qur’an dan Terjemah, Indiva, h. 420. 
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حتتوي على الكفاءة  جبانب القدوة الصاحلة من ادلدرس فالبد للمدرس كفاءة اليت

  النفسية، االجتماعية، ادلادية، و ما أشبو ذلك.

احدى الطريقة على حتليل ادلشكلة ىي غرس األخالق احلسنة و ىو ادلقارنة و اجلهد 

 11 على القيام بالًتبية يف البيئة االجتماعية و الدرسية.

فعالية. فلذلك تكون ادلدرسة نظاما فيها اإلدخال، العملية، و غرس سلوك الطلبة ال

 12 البد أن يهتم ادلدرس السلوك و القول و تقدمي ادلادة، التسامح و غَتىا عند التعليم.

يف العملية التعليمية خاصة تعليم اللغة العربية البد للمدرس أن يطبق القيم األخالقية 

الصاحلة من  فيها. األشياء اليت تتعلق بالتعليم قادرة على تطبيقها مباشرة بطريقة تقدمي القدوة

خصائص اليت قررهتا وزير الًتبية و الثقافة ظهرت  الفكرة الساسية من الًتبة حتقيق ادلدرس. 

يها أربعة عناصر. احتوت أربعة عناصر يف الًتبية على التفكَت، الروحانية، الرياضة، و 

 العمل.

 
                                                                                                                                                                              

10
Zainal Aqaib, Op. Cit. h. 88. 

11
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter menjawab Tantangan Krisis dan Multidimnsional 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011 ), cet.2, h. 86. 
12

Nurla Isna Aunillah, Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah (Jogjakarta: Laksana, 

2011), h. 22. 
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 الروحانية  .1

 صدرت الروحانية على غرس العاطفي و الوجداين.

 التفكير .2

 صدر التفكَت على العقالنية 

 الرياضة .3

 صدرت الرياضة على اجلسمانية

 الشعرية  .4

 13 صدرت الشعرية على االبتكارية.

تعترب كمالية ابتكار الفرد عندما احتوى نفسو على أربعة عناصر و تنشأ تلك األربعة 

يف نفس الفرد. و ال يتم ابتكارية الفرد إذا كان ماىرا فحسب. و الذكي عبثا عندما ال 

يستحق الصفات اإلذلية و اإلنسانية و االجتماعية. فلذلك حنتاج إىل الروحانية و غَتىا و  

                                                             
13

Uswatun Fadilah,“Pendidikan Karakter: Pendekatan dan Implemntasi” (on-line), tersedia 

di http://lili-fadliah.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html (26 Februari 

2017) 

http://lili-fadliah.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html%20(26
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" أن كل صفة ESQ حقق أري كيننجار أكوستُت يف كتابو " ا بعضا.كلها تتعلق بعضه

امسا. البد أن تكون األمساء  ٜٜبعددىا حسنة صادرىا صفة اهلل ادلوجودة يف األمساء احلسٌت 

يف غرس الصفة األحد، ألن قيها صفة اهلل احلسنة. رأى أري كيننجار أن احلسٌت مصدرا 

 على أربعة أسس ىي: أمساء اهلل اليت تكون قدوة لنا حتتوي

 الصدق .ٔ

 روح ادلسؤولية .ٕ

 ادلنتظم .ٖ

 ادلبصرة .ٗ

 العادل .٘

 االكًتاث .ٙ

 14 التعونية. .ٚ

                                                             
14

 Heri Gunawan, Op.Cit, h. 32. 
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( الصفات الواجبة يف نفس Heritage Foundationحققت ىَتيتيج فونداسُت )

اجملتمع إندوونيسيا بعضها حب اهلل. و روح ادلسؤولية، منتظم، مستقل، حيًتم غَته، صفة 

 15 العادل، اخلَت، التواضع، التسامح، حب السالم، و االحتاد.النفس، االبتكار، اجملتهد، 

للوصول إىل تلك القيم فالبد أن نقوم على ثالث خطوات عند طوماس ليجكونا 

ىي معرفة األخالق، الشعر عن األخالق و يتخلق باألخالق احلسنة، تلك اخلطوات دتيل 

 16 و العمل يف احلياة اليومية. لتنميةإىل ا

ادلستخدمة يف غرس األخالق يف الًتبية تكون ختطيطا يف ترقية القيمة الطريقة 

األساسية و يف العملية و النقد. و استطاعن الًتبية األخالقية متكاملة بادلواد التعليمية. مادة 

التعليم ادلتعلقة باألخالق و السلوك يف ادلادة البد أن ترقى، و تلخص، و تعلق بالعملية 

 17 اليومية.

                                                             
15

Asep, Muchlas dan Noer, Pendidikan Karakter teori & Aplikasi, (Bandung : Direktorat 

Jendral Manajemen Pendidikan dan Menengah Kemendiknas, 2010), h. 54. 
16

Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai- Karakter Kontruktivisme dan VCT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif  ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet-3, h.61 
17

Masnur Muslich, Op.Cit, h.86. 
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بوسيلة العادة ادلدرسية. العادة لك أسس الطلبة العملية اليومية يف ادلدرسة جبانب ذ

اليت تكون الطلبة معاملون مع غَتىم، ادلدرس ادلدرسية ىي ترتيب العملية يف ادلدرسة 

 18 ، اجملتمع مع ادلدرسة.بادلدرس الرعاية بالطلبة، ادلدرس بالطلبة

بالبعثة، البصَتة، اذلدف، الغاية،  للوصول إىل ىذا األمر فالبد أن تقوم ادلدرسة

 ادلنهاج لًتقية سلوك الطلبة.

نستنبط ان األخالق من أحد النظام على غرس القيم السلوكية اليت حتتوي على 

 التعليم اإلرادة و العملية اليت تتوجو إىل تلك القيم إما باهلل أو  بنفسو أو باجملتمع.

دار الفتاح ادلتوسطة على اخلصائص انطالقا من النظرية السابقة قامت ادلدرسة 

ادلختارة. تطبيق الًتبية اإلسالمية يف غرس األخالق مهم. قراءة الدعاء قبل التعلم، صالة 

الضحى يف الصباح، ادلراقبة يف الوضوء بتطبيق ادلعلومات الفقهية، القرآنية، و السنة. بل 

 دلدرسة.أجزاء الذي يكون خصائص من ىذه ا ٓٔ-ٖالطلبة حيفظون القرآن 

 

                                                             
18

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet-2, 2012, h.202. 
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 مشكلة البحث . د

مشكلة البحث أي مّخ السؤال يف البحث تعٍت السؤال كمشكلة عن واقعة ما  

 بأسباب أو العاقبة.كواقعة مفردة أو متصلة باآلخر 

تصرف النظرية مع التطبيق أو مل تصدر ادلشكلة من و أما يف البحث النوعي 

"ادلطلوب الالزم" و لكن االختالف بُت النرية احلقائق و ألن مل يلزم يف البحث النوعي 

ــــــ"احلقيقة" فبذلك تستنبط ادلشكلة باتباع احلقائق ادلوجودة.  19 يكفي بــ

القيم األخالقية  تنميةسنادا بالبيان السابق، فمشكلة ىذه البحث ىي: "كيف إ

 من خالل تعليم العربية يف مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطة بندار النبونج؟

 البحث أهداف . ه

 أهداف البحث .1

 أما أىداف البحث ادلرجوة ىي:

مبدرسة دار القيم األخالقية من خالل تعليم اللغة العربية  دلعرفة عملية تنمية ( أ

 الفتاح. 
                                                             

19
Ibid, h.103 



   15 
 

مدرسة دار الفتاح  يف مدرسة دار الفتاحدلعرفة أي عملية البد تنفيذىا 

 ادلتوسطة اإلسالمية األىلية بندار النبونج.

 فوائد البحث .2

 من النواحي التالية:أصبحت البحوث مفيدة و نافعة لسائر الناس 

يرجى أن يكون ىذا البحث مقالة علمية لتوسيع ادلعلومات ، الفوائد النظرية .أ 

 العربية.عن القيم األخالقية يف تعليم اللغة 

، أن يكون ىا البحث ذترة فكرية دلدرسي اللغة العربية الفوائد التطبيقية .ب 

الدخار الكفاءة و استخدام اخلطوات ادلناسبة يف غرس القيم األخالقية من 

 خالل تعليم اللغة العربية.

خاصة للباحثة و أن يكون البحث مقالة علمية النافعة الفائدة ادلكتبية،  .ج 

 للمدرسُت عموما.
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 مجال البحث  . و

 أغراض البحث .1

أغراض ىذا البحث ىي غرس القيم األخالقية اإلسالمية من خالل تعليم اللغة 

 العربية

 مدار البحث .ٕ

رتيع الطلبة من أعضاء الصف الثامن مبدرسة دار الفتاح مدار ىذا البحث ىو 

 ادلتوسطة اإلسالمية األىلية بندار النبونج

 مكان البحث .ٖ

 ادلتوسطة اإلسالمية األىلية بندار النبونجمدرسة دار الفتاح 

 زمان البحث .ٗ

مبستوى األول عند  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓأما الزمان الذي وقع فيو البحث ىو سنة 

 طلبة الصف الثامن مبدرسة دار الفتاح ادلتوسطة.
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 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 

 تعليم اللغة العربية . أ

 التعلم ىو عملية ميارس الفرد لتغيَت السلوك مبعاملة مع البيئة.
و ليس التعلم  1

عملية لتناول الغاية ادلقصودة فحسب لكنو عملية يشمل شيئُت: ادلعلم يوصل 

 ادلعلومات إىل التالميذ و السعي من التالميذ ليتعلموا العلوم.

فهم أو ادلعرفة. تعليم مبعٌت مبعٌت ال تعلما –يتعلم  –التعلم مصدر من تعلم  

أنشطة تدل على ادلعلومات ادلقصودة يف الفصل يقصد تعلمها بأنواع الوسائل 

 التعليمية.

-يدّرس-درسا و دّرس-يدرس-التعليم أي يعٌت بالتدريس من كلمة درس

: بعملية ادلعاملة بُت البيئة و األشياء تدريسا مبعٌت تعلم و تطلع. و ىذه الكلمة تعٌت 

 ادلتعلقة بالتدريس و نشاط الطلبة.

                                                             
1
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), h. 28. 
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" الذي يعٌت   training " أي " learning و التعلم يف اللغة اإلجنليزية مبعٌت "

ميارس  عقلية"درس".و ليس التعلم بإرتاع ادلعلومات فحسب لكن التعلم ىو عملية 

تقع ىذه العملية بوجود ادلعاملة بُت شخص مع البيئة بقصد. هبا الفرد لتغَت سلوكو. 

و التغيَت يف نفس اإلنسان مل نستطيع التعلم عملية عقلية غَت منظور. مبعٌت أن العملية 

أن ننظره و نشاىده. و لكن نستطيع أن ننظر العالمة بتغيَت السلوك. و يستنبط ىنا 

فس عند ادلعاملة مع البيئة حىت تصدر أن التعلم ىو العملية و األنشطة العقلية من ن

 منها األخالق الكرمية و الذكاء من ادلعلومات و ادلوقف اجليد و احلركة.
2 

اللغة ىي ادلهارة اخلاصة و ادلركبة، تنمو يف نفس األوالد تلقائيا دون السعي أو 

إشارة رمسي، و تستخدم بدون أساس ادلنطق، و من ناحية النوعية متساوي مبهارات 

تدبَت األخبار بأحسن السلوك. و اللغة ىي أداة أعم منها و رلموعة يف عملية رى أخ

 لتعبَت الناس عن أفكارىم. ألن هبا استطاع اإلنسان أن يعرب مشاعرىم.

عملية شخصية باللغة تسمى االتصال،و ىو عملية تستخدمها اإلنسان مع 

غَته يف تنمية نفسو. و باللغة استطاع اإلنسان أن ينتمي هبا نفسو ز ثقافتو و 

                                                             
2
Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban,  (Jombang : Universitas Hasyim Asy'ari), 

h.65-66. 
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حضارتو. و باللغة أيضا استطاع الشخص أن يدبر البيئة ألمهية حياتو. فلذلك احتاج 

تو. و اللغة ىي آلة لنيل اذلدف. و الناس إىل اللغة احتياجا كبَتا ال تنفك من حيا

لذلك تدرس اللغة ألي أسباب و أىداف كانت مما رجاه الناس. و هبذا احلال اعترب 

الناس أن اللغة تدل على شخصية اإلنسان، و مبعٌت حسن اللغة و سوءىا تؤثر على 

شخصية اإلنسان. و ىذا الذي اعترب كثَت من الناس و قد كان كثَت من الدالئل يف 

تمع. فللك البل دلتكلم لغة ما أن يستعمل اللغة بأحسن اختيار األسلوب حىت ال اجمل

اإلحذار يف االتصال تؤدي على حسن  تكون سيئة يف االتصال بُت أيدي الناس.

و طريقة االختيار مناسب مبوضوع الكالم و احلال اختيار العبارة و األساليب اجليدة. 

 كلمة مهمة رئيسية و أخالق و نوع.  و الشأن و االتصال و اآلالت أخرى و

الًتبية تكون حسنة إذا تكملها اللغة اجليدة و ادلناسبة. اللغة اجليدة و اللينة و 

الكرمية لن جترب األوالد أبدا. و اللغة كآلة اجتماعية و تأىيلية دلن يشعر بتأىيل مكان 

ي. و عملية ما جديدة مث طبق العادة و الثقافة و النظم متفرقة من مكانو األصل

 التأىيل سيسَت سَتة حسنة إذا كانت آلة لتوحيد ىذه كلها و ىذه اآللة تسمى باللغة.

بغرس القيم األخالقية الكرمية ترجي على تكوين السلوك احلسنة من الطلبة و 

األخالق احملمودة مناسبا بالقيم العادلية و الثقافية و الروحانية. تعلق باللغة العربية 
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قدوة صاحلة ألن يتخلقوا باألخالق يم األخالقية تستطيع أن تكون عملية غرس الق

 مناسبا بالقيم العالية. الكرمية و الصفات احملمودة

ال ينفك كوهنا بدين اإلسالم و ذلا خصائص كثَتة ألهنا اللغة اللغة العربية 

ادلستخدمة للكتاب ادلقدس و ىو القرآن الكرمي و األحاديث النبوية الذان كانا من 

مصدر اإلسالم و لتفهيمها البد أن يتعلم اإلنسان اللغة العربية كي ال تكون 

األخطءات الكثَتة عند فهمها و تفسَتىا. و القيم يف اإلسالم رلمعة و متنوعة 

مناسبا مبذىب الفهم. و القيم األخالقية يف تعليم اللغة العربية ىي قيمة دينية بكون 

 البد أن يطيع أوامر الدين. اإلنسان متدين استطاع أن يتذكر أنو

الطلبة يف االتصال باللغة العربية. عملية تعليم اللغة العربية هتدف لًتقية كفاءة 

باللغة العربية و تعلمها  تعليم اللغة العربية تعٌت بتعلم دين اإلسالم ألن انتشار اإلسالم 

 .2سورة يوسف : اآلية جزء من تعلم الدين. كما ذكر يف القرآن الكرمي 

و ممن قال أن اللغة العربية جزء من دين اإلسالم ىذه الطريقة ميكن تقدميها 

ينبغي تعليم اللغة العربية بًتقية مهارة  .اللغة العربية إىل الطلبة ليحرش نشاطهم يف تعلم

الكالم اتصاال نطقا و كتابة قبوال أو تعبَتا لتفهم و إللقاء اخلرب و الذوق و ترقية 
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لعامة. استيعاب تعليم اللغة العربية تشمل علىك القراءة و الكتابة و العلوم الدينية و ا

 االستماع والكالم. 

حتتاج يف تعليم اللغة العربية اسًتاتيجيات جيدة طوال عملية التعليم. 

اسًتاتيجية التعليم ىي أنشطة التعليم البد أن تقع بُت ادلدرس و الطلبة حىت يكون 

 التعليم فعالية.

جاح التعليم ىي: مهارة ادلدرس لتنظيم الدرس و عمليتو لتدبَت من العوامل لن

فلذلك البد أن تكون  .يرقي كفاءة الطلبة الفصل حىت يكون التعليم ناجحا فعاليا

 ترقية التعليم منهجية و فعالية و مبتكرة لتنمية دوافع الطلبة و شجاعاهتم يف التعلم.

   ىي: و يف وجو عام ىناك خطوات يف عملية التعليم و 

 تخطيط تعليم اللغة العربية .1

التخطيط يف اللغة ىو كل عملية فكرية و تقريرىا للعمل يف القادم 

 للوصول إىل اذلدف.
ختطيط التعليم كالوسائل جلعل عملية ما تسَت حسنة،  3

                                                             
3
Sugeng LP, Faridah N, Perencanaan Pembelajaran, (Malang : UIN Maliki Press, 

Cetakan Pertama Juni 2010), h. 1. 
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باخلطوات اجليدة إلنقاص الغلظات ادلوجودة داخلها حىت وصلت إىل الغاية 

 ادلقررة.
4  

 التخطيط كما يلي:يف العام ىدف 

إعطاء الفهم لدي ادلدرس عن ىدف الًتبية ادلدرسية و عالقتها بادلعلم أ(. 

 للوصول إىل الغاية.

 مساعدة ادلدرس على توضيح الفكرة التعليمية يف الوصول إىل غاية الًتبيةب(. 

 ازدياد اليقُت لدي ادلدرس عن نتائل التعليم و النظم ادلستخدمةج(. 

رس على التعرف مبا حيتاجو الطالب، و رغبتهم و القيام بًتقية مساعدة ادلدد(. 

 دفاع تعلمهم

تقليل العملية اليت ذلا الغلظات و األخطاءت يف التعليم بتنظيم ادلنهل ه(. 

 الصحيح، الطريقة الصحيحة و انتهاز الفرصة الكافية

 احًتام الطلبة حنو ادلدرس و يستعدون للقيام بالتعليم كما يرجونو(. 

 إعطاء الفرصة لدي ادلدرس على تنمية نفوسهم و كفاءهتم. ز(

 مساعدة ادلدرس على تنمية روح ثقة النفس و االعتماد على النفسح(. 
                                                             

4
Hamzah Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Gorontalo : Bumi Aksara, Cetakan 

Pertama Mei 2006), h. 2 
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مساعدة ادلدرس على حفظ الشجاعة التعليمية و تقدمي ادلواضع اجلديدة ط(. 

 .إىل الطلبة دائما
5 

ادلدرسة" أن رأى جيجي حاسيبوان ادلأخوذ من كتاب "عملية التعليم يف 

 اخلطوات التعليمية ىي :

 تقدمي اإلعداد السنوي أ(. 

 تقدمي اإلعداد لنصف السنةب(. 

 تقدمي اإلعداد ادلنهجيج(. 

 .يميلتقدمي اإلعداد التعد(. 
6 

البد على ادلدرس إعداد التعبيم اجليد، و يعد الوسائل التعليمية بادلواضع 

 احملتاجة.

 اإلعداد السنوي .1

فائدة اإلعداد لتسهيل عملية التعليم سنويا يف ادلدرسة. خطط اإلعداد 

مبصدر ادلنهل الذي يقدم ادلواضع ادلتعلقة بادلعارف و ادلهارات احملتاجة لدي 

                                                             
5

Hamzah Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Gorontalo : Bumi Aksara, Cetakan 

Pertama Mei 2006), h. 2 
6
Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta, tahun 

2009), h. 31.  
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 الطلبة يف كل مرحلة.
اإلعداد السنوي كذلك تكون ختطيطا عاما لكل درس  7

ية التخطيطات يف كل فصل، و يرقي ادلدرس الدرس ادلتعلقة كمصدر الًتق

بعده، كتخطيط لنصف السنة، أسبوعية، يومية، أو التخطيط عن التعليم يف  

 كل موضوع.

احتوى التخطيط السنوي عن األوقات ادلنتهزة يف كل درس و ادلقدار 

األساسي يف كل مستوي.و يف كل فصل من السنة الدراسية. يعد التخطيط 

يدة، ألهنا تكون مصدرا على السنوي و يرقيها ادلدرس قبل بداية السنة اجلد

ترقية التخطيطات بعدىا. التخطيط السنوي كالتخطيط العام لكل مادة يف 

 الفصل اليت رق ادلدرس يف كل درس. 

 اخلطوات ادلقررة ىي:

 تقرير اذلدف التعليمي(. 1

 ترتيب ادلواد التعليمية على حسب اذلدف ادلقصود (. 2

تنظيم التعليم على شكل ادلشكالت أو اجلزئيات أو نوع مقدار (. 3

 الطلبة 

                                                             
7
Oemar Hamalik, Op.Cit. h. 137.  
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 تقرير طريقة التدريس لكل ما الدرس (. 4

تلك اخلطوات حتتاج إىل النظر حنو احتياجاهتم، قدراهتم، و قدرة فهم 

الطلبة على الدرس. و تكتب كذلك األدوات احملتاجة، مصادر القراءة، و 

 مصادر اجملتمع.
1 

 لنصف السنةاإلعداد  .2

اإلعداد لنصف السنة ىو اإلعداد الذي فيو اذلدف العام عن األحوال 

اليت البد العمل هبا يف النصف السنة. من زلتوية ادلشروع يف نصف السنة ىي 

 عن األنشطة يف الشهر و ادلواد ادللقاة و احلصة ادلقررة و التخطيط آخر. 

 المنهج المقرر .3

العام اخلالصة االختصار أو خالصة البحث ادلنهل يف اللغة ىو السبيل 

أو عرض التعليم . اشتخدم ادلنهل لتظهَت غنتاجات منهل الدراسية و ىي 

الشرح عن القيمة األساسية اليت البد الوصول هبا و كل مصدر الذي البد أن 

 يتعلمها الطلبة للوصول إىل تلك الغاية.
1 

                                                             
8
Op.Cit. 

9
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, (Bandung : Alfabeta,  

Cetakan ke-3 tahun 2014), h. 278. 
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لتكون مصدر التعليم  التخطيط ىو اجلدول ادلكتوبة اليت رقاىا ادلدرس

يف السنة و استخدمها ادلدرس يف إظهار مسؤوليتو إىل ادلؤسسة. الطلبة و 

 اجملتمع.
و التخطيط ىو اجلدول للتعلم على مادة ما الذي حيتوي على  82

ادلصدر األساسي ادلنهل األساسي مادة الدرس اإلنتاج تقسيم األوقات و 

 .مراجع التعليم الذي رقاه ادلؤسسة للًتبية

التخطيط يكون شرحا من ادلنهل األساسي يف مادة ما و يف العملية 

التعليمية. التخطيط ىو الرسم التعليمي و التدبَت التعليمي، تدبَت الفصل و 

 إنتاج نتيجة التعليم.

فائدة التخطيط يف التعلم ىو يكون التخطيط مصدرا يف إمناء التعليم و 

 تعليمية.الذي يدبر سَت التعليم و يرقي أحوال ال

شكل التخطيط يف الًتبية قادر على الًتقية ألن ليس فيو قاعدة على 

 تقريره لذالك استطاع ادلدرس أن يرقيها على حسب ما حيتاجو.

 

 

                                                             
10

Sugeng LP, Faridah N, Op. Cit. h. 133.  
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 ختطيط العملية التعليمية .4

( ىو التخطيط الذي يكون RPPختطيط عملية التعليم أي نقول )

التخطيط دلساعدتو عند مصدرا للمدرس عند التعليم يف الفصل. صنع ادلدرس 

 التعليم مناسبا بادلنهل األساسي يف كل يومو.

بأن ختطيط  20آية  2005سنة  19كما حقق نظام احلكومة منرة 

عملية التعليم حيتوي على ادلنهل و التخطيط التعليمي الذي حيتوي على غاية 

و النتيجة التعليم مادة الدرس طريقة التعليم مصدر التعليم و النتيجة التعليمية. 

88التعليمية.
  

صفحة  2013سنة  A 81كما حقق نظام وزير الًتبية و الثقافة منرة 

عن العملية ادلنهجية كمرجع التعليم العام، اخلطوة األوىل يف التعليم عند  17

اخلطوة األساسية ىي ختطيط التعليم بًتتيب ختطيط العملية التعليمية. ختطيط 

العملية التعليمية ىو التخطيط الذي يًتقى جزئيا و دقيقا يف مادة ما أو 

 موضوع ما. مبصدر التخطيط.

                                                             
11

Ibid, h.298. 
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مدرس يف ادلؤسسة الًتبوية واجب على الًتتيب لتخطيط التعليم  فكل 

 كامال و مرتبا كي يسَت التعليم سَتا حسنا.

رتب التخطيط على حسب ادلوضوع و أقيم مرة أو مرتُت يف كل لقاء. 

نستطيع أن نغَت التخطيط يف أول بداية نصف السنة أي يف أول السنة 

 اية التعليم.الدراسية كي يكون التخطيط مقدم قبل بد

استطاع ادلدرس أن يرقي التخطيط التعليمي بنفسو أو باجلماعة يف 

 ادلدرسة، مبساعدة ادلشرق من احلكومة.
80 

فائدة التخطيط التعليمي أي اإلعداد ىو مساعدة ادلدرس على التعليم 

حىت استطاع ادلدرس أن يستعد و يفهم ادلادة اليت أراد تقدميها. أما فائدة 

 طيطية ىي مساعدة التعليم كي يسَت إىل الغاية اليت أرادىا ادلدرس.العملية التخ

و يف العام أن ىدف التخطيط ىو مساعدة الطلبة على التنمية من رتيع   83

 كفاءتو للوصول إىل غاية التعليم ادلقصودة.

 أصول ترقية التخطيط ىي:

                                                             
12

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rencana_Pelaksanaan_Pembelajaran, diakses pada hari 

Rabu, 25 Oktober 2017, pukul 06.30. 
13

Op,Cit. h. 299. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_pelaksanaan_pembelajaran
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 كفاءة التخطيط التعليمي البد أن تكون واضحة.(. 1

 التخطيط سهال.البد أن يكون (. 2

 عملية التعليم ادلقررة يف التخطيط مناسبة بكفاءة أساسية للطلبة.(.3

 التخطيط ادلقدم البد أن يكون كامال. و ىدفو واضح(. 4

 وجود ادلشاورة بُت ادلدرس(. 5

 االىتمام حنو الكفاءة النفسية لكل طالب(. 6

 تشجيع الطلبة على مشاركة التعليم(. 7

 فعالية لدي الطلبة تقدمي القيمة ال(. 8

 ادلشاركة و التشديد(. 9

84تطبيق تكنولوجية واالتصال بُت الطلبة.(. 10
  

 خصائص كفاءة التخطيط

 وضوح ادلادة (. 1

 الكفاءة األساسية(. 2

 مقدار الكفاءة(. 3
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Op,Cit. h. 300-301.  
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 مؤشرات الكفاءة(. 4

 ىدف التعليم(. 5

 ادلادة(. 6

 تقسيم الوقت(. 7

 طريقة التدريس(. 8

 التدريسعملية (. 9

 تقومي التدريس(. 10

85مرجع التعلم.(. 11
  

ال يوجد شكال خاصا على الًتقية التخطيطية، فللمدرس فرصة 

لتشكيل التخطيط على حسب ما أراد. و لو صفة لُت و غَت متشدد يف 

 الشكل و العملية.

 

 

 

                                                             
15

Op,Cit. h.301-303. 
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 العملية التعليمية .1

العملية التعليمية أي عملية التعليم ىي كل عملية موجودة داخل الفصل 

تكون عجمة الًتبية يف ادلدرسة. عملية التعليم ىي ادلعاملة بُت ادلدرس و اليت 

 الطلبة يف إيصال ادلعلومات للوصول إىل اذلدف التعليمية ادلقررة.
86 

جبانب ذلك  ىذه العملية البد للمدرس أن يقرر و ينمي كل ختطيط و ففي

البد للمدرس أن يستوعب ادلعلومات عن طرائق التدريس و الطلبة حيتاج إىل 

ادلهارات و الكفاءو التعليمية أصول التعليم و ادلهارة يف استخدام الوسائل 

 ادلوجودة.

الوصول إىل الغاية ادلقصودة، ففي ىذا احلال البد حقق التعليم كيفية 

ووصول إىل الغاية منها تقسيم األوقات للمدرس أن يتذكر دائما األمةر لل

 تلخيص الدرس كيفية ادلعاملة كي يسَت التعليم عملية فعالية.

بدأ التعليم من ادلقدمة، العرض، مث االختتام ختتار و تقام لتكون الطلبة 

 Contextualقادرين على التطبيق بالقيم النفسية ادلقصودة. أصول  طريقة )

Teaching and Learning قادرة على مساعدة ( البد تطبيقها ألن تلك األصول

                                                             
16

Suryo subroto, Op. Cit. h. 29.   
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غرس القيم. و جبانب ذلك سلوك ادلدرس عند التدريس يكون أساسا يف 

 التطبيق األخالق احلسنة للطلبة.
87 

 المقدمة  . أ

ادلقدمة من احدى العملية يف بداية التعليم هبدف ترقية الدوافع و 

 الًتكيز لدي الطلبة على مشاركة التعلم بعضها:

 استعداد الطلبة جسمانيا و روحانيا دلشاركة التعليم(. 1

 تقدمي األسئلة ادلتعلقة بادلعلومات السابقة(. 2

 شرح اذلدف التعليمي الذي أراد الوصول إليو(. 3

 شرح احلد دلادة اليت أراد تعليمها و البيان عن العملية التخطيطية.(. 4
81 

لعملية قبل األمر. استطاع ادلقدمة أن تسمى كذلك االفتتاح أو ا 

ىدف ادلقدمة ىي تقدمي البداية الفعالية يف التدريس حىت ميكن الطلبة 

 مشاركة الدرس باجليد. العملية و النظم يف مقدمة الدرس ىي:

 

 
                                                             

17
Heri Gunawan, Op. Cit. h. 229 

18
Heri Gunawan, Op. Cit. h. 230.  
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 تقديم الشأن بداية الدرس أ(. 

يسَت التعليم حسنا إن استطاع ادلدرس أن يقدم الشأن احلسن يف 

ادلقدمة يف أول الدرس. و بعض السعي بدأ الشأن من بداية الدرس 

 للوصول إىل ادلقدمة احلسنة ىي:

 تكوين الشأن و الحال المجذب(. 1

سلوك ادلدرس يؤثر شأن التعلم يف الفصل. البد للمدرس أن يقدم 

السلوك احلسن و الشأن ادلطمئن كي يطمئن الطلبة يف مشاركة الدرس. و 

ية الدرس حىت يقدر الطلبة على موجودا يف بداالشأن ادلفرح البد أن يكون 

 مشاركة الدرس باذلماسة دون اإلجبار.

 قراءة كشف الحضور(. 2

فتش ادلدرس حضور الطلبة لتوفَت الوقت يف التفتيش، فالبد أن 

يذكر الطلبة احلاضرين من أصحاهبم الغائبُت و ادلدرس يسأل عن سبب 

 غيابو اخل.
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 تكوين استعداد التعلم للطلبة(. 3

االستعداد يف التعلم من احدى األصول يف التعلم الذي يؤثر نتيجة 

تعلم الطلبة. للمدرس طرق على التكوين االستعداد و الشجاعة يف التعلم 

 الدرس، بعضها:قدمة مخاصة يف 

 مساعدة أو تدبَت الطلبة يف إعداد ادلراجع احملتاجةأ(. 

 التعلمالتعليم لتنمية اىتمام الطلبة يف تكوين شأن ب(. 

 إظهار اإلرادة و الدوافع يف التعليمج(. 

 تدبَت عملية الطلبة من بداية التعلمد(. 

 استخدام الوسائل ادلناسبة هبدف التعليم و جتذب اىتمام الطلبةه(. 

 تقرير عملية التعليم اليت تسهل الطلبةو(. 

 تكوين الشأن التعليمي الدمقراطيز(. 

الدمقراطي قادرة على تكوينها مبدخل يف احلقيقة أن شأن التعليم ح(. 

(CBSA لتكوين الشأن التعليم الدميقراطي البد أن يدبر ادلدرس .)

طلبتو عن روح ادلسؤولية، الشجاعة يف تقدمي األسئلة، الشجاعة يف 

 تقدمي اآلراء و الشجاعة يف تقدمي النتيجة.
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أن  شأن التعليم الدمقراطي البد أن تدبر من بداية التعلم. البدط(. 

 يقدم ادلدرس الفرصة للطلبة على تقدمي االبتكارات. 

 عملية المدح أو عملية المراجعةب(. 

التقومي و ادلراجعة ذلما اذلدف لتقييس و معرفة مدى استيعاب 

الطلبة ادلادة اليت تعلموىا. يكون االستيعاب أساسا الستمرار ادلواد 

 األخرى. بعض الطرق يف عملية ادلدح ىي:

 تعلموىاتقدمي األسئلة عن ادلواد اليت (. 1

 تنفيد األسئلة للطلبة و مراجعة ادلواد ادلبحوثة(. 2

 تقدمي الدوافع و الًتكيز للطلبة.(. 3
19 

 

 العرض . ب

قدم العرض اآلثار اإلجيابية حنو التعليم و لتنمية كفاءة الطلبة حنو 

استخدمها  التعليمات ادلقررة، العرض يصور استخدام الطرائق و ادلدخل الذي

 ادلدرس يف التعليم يكون العرض صورة من الطريقة و ادلدخل يف التعليم.

                                                             
19

Uno, Hamzah, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara), h.12.  
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يف األصل أن عرض التعليم ىو ادللية يف التكوين اخلربة و الكفاءة لدي 

 الطلبة تدرجييا و بوقت مقررة خطوات عملية العرض كما يلي:

العملية اليت البد أن إعالم اذلدف و االستنباط و الكفاءة اليت أراد تعليمو أ(. 

باط من ادلادة يفعلها ادلدرس قبل البحث عن الدرس ىي تقدمي اذلدف و االستن

و ادلهارة اليت يتعلمها الطلبة. حىت فهم الطلبة كل مادة اليت يتعلمها للوصول 

 إىل الغاية.

تقدمي طريقة التعليم اليت يسَت هبا الطلبة يف ىذا احلال بلغ ادلدرس إىل 

العملية التعليمية اليت سيعلمها الطلبة يف التعلم ادلواد و ادلهارات الطلبة عن 

 ادلقررة. فعالية و جذابية التعليم مؤثرة على الطريقة اليت استخدمها الطلبة.

 البحث أي عرض ادلادةب(. 

البحث أي عرض ادلادة البد أن يقدم أحوال الطلبة فيكون ادلدرس 

وف يغَت سلوك الطلبة من اجملهول إىل مدبرا يف ىذا احلال ألن ىذا احلال س

 ادلعلوم و إىل الفهم و إىل ادلهارة.
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 اخلالصةج(. 

اخلالصة ىي العملية اليت قدمها قدمها الطلبة حتت إشراف ادلدرس. 

 تكون اخلطوة دليال على فهم الطلبة.

 خصائص اليت البد أن يهتمها ادلدرس يف اخلالصة ىي: 

 و القدرة األساسية االجتاه إىل نتيجة التعلم(. 1

 وجيز واضح و استخدام اللغة البسيطة(. 2

 االستنباط اليصدر عن ادلادة ادلبحوثة(. 3

 انتهاز الفرصة بأحسن ما ميكن.(. 4
02 

ىذه العملية من احدى اخلطوة التعليمية للوصول إىل القدرة األساسية 

ون فعالية يف و اليت تقام على سبيل اجلذابة. ذو شجاعة قوية للطلبة حىت يشارك

 اخلربة. مبتكر و معتمد على النفس بطريقة ثابتة و حتتوي على: 

 االستطالع .1

 الطلبة على البحث بادلعلومات الواسعة و الدقة عن ادلادة  .أ 

 استخدام ادلداخل و الوسائل و ادلراجع .ب 
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Uno, Hamzah, Op. Cit. h.14. 
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 حيرش الطلبة على التعليم .ج 

 اإلسهاب .2

 ادلنزلية.تعويد الطلبة القراءة و الكتابة بوسيلة الواجبات  . أ

 إعطاء الفرصة على التفكَت و البحث و التحليل. . ب

تسهيل الطلبة على القيام بالنشاطة اليت تنمي روح االعًتاز و  . ج

 الشجاعة.

 التوكيد .3

تقدمي األثار اإلجيابية و ادلعلومات على شكل اللسان  و الكتابة و  أو

 اإلشارة و اذلداية؟ اجلزاء على جناحهم.

االستطالع و اإلسهاب لدي الطلبة بوسيلة ادلراجع التوكيد على نتيجة 

 .ادلختلفة

تسهيل الطلبة على التسليم عن اخلربة الفعالية للوصول إىل القدرة 

 األساسية:

صار ادلتكلم/ ادلتحدث و ادلبسط يف إجابة األسئلة و الطلبة الذين يصعبون  .أ 

 يف استخدام اللغة الرمسية الفصحى
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 ادلساعدة على إدتام ادلشكلة .ب 

 تقدمي الدوافع لدي الطلبة الضعيفة .ج 

 

 االختتام . ج

االختتام من أحد العملية يف إدتام الدرس بشكل اخلالصة و التقومي و 

 االنعكاس.

االختتام يف التعليم ليس مبعٌت اختتام الدرس فحسب بل أنو من 

 احدى العملية يف التقومي للطلبةز

التعلم للطلبة. يف و االنعكاس البد أن يقام على اخلطوات و نتيجة 

العام أن العملية األخَتة و انعكاس التعليم الذي البد أن يفعلها ادلدرس كما 

 يلي:

 تقومي نتيجة التعليم (1

 تقومي الواجبة ادلنزلية (2

 تقدمي الدوافع و اإلشراف (3

 األمر إىل الطلبة عن األفعال اليت البد أن يفعلها خارج الفصل (4
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الواجبة اجلماعية و ادلنظمة  نظرا من نتيجة التعلم فالبد أن يقدم (5

 لإلصالح خارج وقت الدراسة.

أن يكون االختتام فعالية و يناسبز لتكون العملية و االختتام تساعد 

على التكوين نتيجة تعلم الطلبة. النظام الذي البد أن يقوم بو ادلدرس عليو 

 بعد االفتتاح و العرض و االختتام ىي:

 التقويمأ(. 

ة الدرس ىو معرفة قدرة فهم الطلبة عن ىدف التعليم يف هناي

الدرس. استطاع ادلدرس أن يقوم بالتقومي شفويا أو حتريريا يف البيت أو 

 ادلدرسة.

 تحليل النتيجة للتقويم األخيرب(. 

بعد القيام بالتقومي قام ادلدرس بتحليل نتيجة التقومي األخَت، 

الطلبة يف ىل كانت النتيجة مناسبة هبدف التعلم أو ادلقدار وصول 

الفصل على ىدف التعليم ادلناسب. مبقدار النتيجة ادلقررة فإن كان 

االختبار يعقدشفويا. فالبد أن يقرر ادلدرس مقدار نتيجة مباشرة. مث 
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يقارن ادلدرس نتيجة الشفوية و نتيجة يومية و يعد ذلك سوف يعرف 

 ادلدرس صورة العملية بعدىا.

 عملية التعليم المستمرةج(. 

عملية التعليم ادلستمرة خارج الوقت الدراسي ألن تعقد 

االختتام لو فرصة قليلة. ىدفها لًتقية نتيجة تعلم الطلبة فلذلك البد لنا 

أن نتذكر مرة أخرى عن العملية التعليمية ادلتعلقة بالتقدمي و اإلصالح. 

 أما العملية اليت البد أن يفعلها ادلدرس ىي:

 تقدمي الواجبة ادلنزلية(. 1

 البيان عن ادلادة الصعبة مرة أخرى(. 2

 األمر إىل الطلبة على قراءة ادلادة ادلتعلقة هبدف الدرس(. 3

 شرافتقدمي الدوافع و ال(. 4

شرح ادلادة اليت أراد ادلدرس تقدميها يف ادلشتقبل يف االختتام. قدم ادلدرس أ(. 

لمهو الطلبة يف صورة ادلادة ادلبحوثة يف ادلستقبلو ادلوضوع الذي البد أن يتع

ادلستقبل. فالبد أن يقدم ادلدرس على ىو الطريقة لإلشراف و التوجيو الطلبة يف 
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التعلم خارج وقت الدراسة. بالرجاء أن يتعلم الطلبة ادلادة قبل البحث يف 

 ادلدرسة.

 اختتام الدرسب(. 

بعد أن يتم الدرس بالفرصة ادلقررة فيقوم ادلدرس على االختتام. فإن  

س ىو الدرس األخَت فالبد أن يعود الطلبة على قراءة الدعاء يف كان الدر 

 االختتام.
08 

 نقد التدريس(. د

يف ىذه العملية قام ادلدرس على النقد عن مقدار الكفاءة  نقد التدريس

جسمانية او روحانية و سلوكية الطلبة. بل أن يسعى ادلدرس على ترقية النفسية 

 نفوسهم عند التقومي.
00 
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Uno, Hamzah, Op. Cit.  h.14-15.  

22
Heri Gunawan, Op. Cit. h. 234-235.  
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 السلوك .أ 

اللغة اإلندونيسية مبركز اللغة اإلندونيسية أن السلوك ىو قاموس يف 

الصفات النفسية، األخالق أو األدب الذي يفرق بُت واحد و آخر أي مبعٌت 

 اآلخر التبيعة. القلب و الروح و الشخصية و األخالق النفسية و اخل.

 و يف االصطالح أن السلوك ىو:

األول ظهور األخالقللفرد يف عمليةه رأى ويٍت أن السلوك لو معنيان. 

احلد كاذبا شديدا أو الطمع فإنو قد يتخلق بأخالق سيئة. فإن يتخلق  .اليومية

بالعكس إن يتخلق األحد صادقا كادلعاونة مع الغَت، فإنو قد يتخلق بأخالق 

حسنة. الثاين كانت األخالق متعلقة بشخصية اإلنسان. تعترب نفسية األحد 

 بأخالق كرمية.حسنة إذ يتخلق 

رأى اإلمام الغزايل أن السلوك قريب باألخالق، و ىو ارجتالية الفرد على العمل 

 الذي يوحد مع نفسو حىت ظهر العمل دون التفكَت.
23 

رأى فالسفة مسيال نوفاك أن السلوك ىو ادلقارنة بُت رتيع اخلَتات مستدال 

 يف التاريخ.مع العادة، األدب، العدالة و رلتمع ادلفكرين الصاحلُت 

                                                             
23

Heri Gunawan, Op. Cit. h. 2-3. 
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انطالقا من التعريفات السابقة تفهم أن السلوك ىو احلال األصلي من 

نفس الفرد الذي يفرق بينو و اآلخرين السلوك من صفة أصلية من األحد أو 

 اجملتمع الذي حيتوي على القيمة.

الكفاءة، األخالق و السعي على حتليل ادلشكالت. نفهم أن غرس 

الفرد ادلؤمن و ادلتقي يتخلق بأخالق كرمية حد العملية من األخالق من أ

 صادق و لو روح ادلسؤولية و لو الكفاءة لنفسو و رلتمعو.

ظهرت القاعدة اليت رقاىا وزير الًتبية و الثقافة من أربع نواحي ىي: 

 التفكَت، الروحانية، اجلسمانية و العملية.

 الروحانية اليت أسستها القلب و الوجدانية (1

 أسستو العقليةالتفكَت اليت  (2

 الرياضة اليت أسستها اجلسم (3

 الشعر اليت أسستو العملية. (4
04 

                                                             
24

Uswatun Fadilah, “Pendidikan Karakter: Pendekatan dan Implemntasi” (on-line), 

tersedia di http://lili-fadliah.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 

(26 Februari 2017) 
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تتتعلق ىذه النواحي بعضها بعضا و تعترب سلوك الفرد صاحلا إذا كانت 

النواحي األربع موجودة و تنشأ يف نفس الفرد. و مل تكن شخصية الفرد دتاما 

صادق و ما أشبو ذلك. أما  إذا كان الفرد ذكي فقط و ليس لو صفة التواضع

 ين من أربع نواحي السايقة كما يلي:رسم بيا
25  

  التفكَت 

 الذكي 

 الروحانية 

 صادق 

 روح ادلسؤولية 

 الرياضة 

 نظيف، صحة، جذابة 

 الذوق 

 االكًتاث االبتكاري 

 

 لتلك البيانات األصول كما يلي:

 الشخصية األصلية نوع الشخصية منرة

 ادلؤمن  الروحانية 1

                                                             
25

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), h. 193. 
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 صادق 

 روح ادلسؤولية 

 حب اجملتمع 

 حب البيئة 

 الذكي  التفكَت 2

 اإلبتكاري 

 حب القراءة 

 روح الفضويل 

 نظيف  الرياضة 3

 صحي 

 االكثراث  الذوق 4

 التعاونية 
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حققت البيانات السابقة أن السلوك ىو السعي ادلنظمو ادلرتب يف 

بالنفس و اجملتمع ادلوجود يف الفكر و الشعر التحقيق عملية الطلبة ادلتعلقة باهلل 

و القول و الفعل اليت أسستها الدين القانون و العادة رأى طوماس ليسكونا 

 عشرة عالمات القيامة اليت البد  أن حنذرىا ىي: 

 زيادة التصلب على الشباب  (1

 استخدام االللغات الفاسدة (2

 تعصب الفرقة القوية يف التصلب (3

 ة اليت تفسد الفرد كاحلشيش، اخلمر، و الزنا.ازدياد العملية السيئ (4

 مبهم اخلَت و الشر (5

 ضعف احملضر (6

 ضعف تالحًتام حنو الوالُت (7

 ضعف روح ادلسؤولية (8

 ظهور عادة الكذاب (9
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 ظهور سوء الظن و الكره يف اجملتمع. (10
26 

 

جبانب تلك العالمات وجدت الًتبية يف إندونيسيا ادلشكلة يف نظام 

 اليسرى بالنسبة العقل اليمٌت.الًتبية الذي يقدم العقل 

صور زتكى أحد من علماء ادلشهور يف كتابتو عن الفرد الذكي الذي 

 ال يتخلق بأخالق الكرمية:

 "كم من الطبيب و ادلدرس و القاضي و ادلهندس و كثَت من الناس

لكنهم ميتون وسط اجملتمع يقدم نفسو بالنسبة إىل  الذين ذلم العلوم و الكفاءة

قلبو كاحلجر و ما لو اآلمال شخصيتو  ومو لبحث النقود فحسباجملتمع، عل

ضعيفة و يتحرك دون الروح و العقل، تلك ادلعلومات تسبب إىل حضور 

 . اخلوف و ال يسبب إىل ظهور الشجاعة يف اجملتمع
27 

و األخالق حيتاج إىل  األخالق مهم ألنو ال حيقق بالقاعدة و الطرائق"

صدق و االستحياء يف العمل السيئات و الكسل و ادلمارسة. ممارسة اخلَت و ال

                                                             
26

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011), Cet.2, h. 35. 
27

Heri Gunawan, Op. Cit, h. 30. 
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الواسخ. األخالق ال ينمو مباشرة دون ادلمارسة. علم القرآن نشاط الًتبية 

 13اإلسالمية بصورة النجاح من لقمان احلكيم يف سورة لقمان اآلية:

ۡرَك لَظُۡلٌم َعِظيٞم  ِِۖ إِنَّ ٱلشِّ بُنَيَّ ََل تُۡشِرۡك بِٱّللَّ ُه ِلِۡبنِهِۦ َوهَُو يَِعظُهُۥ يََٰ   13َوإِۡذ قَاَل لُۡقَمَٰ

Artinya : Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhmya memperskutukan Allah ialah 

benar- benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman; 13).
28 

قدمت اآلية العلومات لنا أن الًتبية األوىل إىل األوالد ىي غرس اإلميان باهلل يف 

 عملية غرس األخالق النفسية و الشخصية للطالب.

 قميدان قيم تربية األخال .1

القيمة يف اللغة ىي النافعة، القدرة، القوة، االستخدام، فتكون القيمة 

ىي كل شيء حسنة نافعة و األحسن عند كل فرد أو رتاعة. القيمة ىي 

القدرة اليت جتعل شيء مستحب، متعمد مصنوع مرخص و نافع و جيعل الفرد 

 مهيبا.
29 

                                                             
28

Al-Qur’an dan Terjemah, Cordoba, Oktober 2012, h. 412.  
29

Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan CVT sebagai 

Inovasi Pendektan Pembelajaran Afektf  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet ke-2, h. 

56. 
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القيمة ىي تكون القيمة مبدأ يف قياس األعمال اخلَتات و الشر. 

التيقن على التحقق يف األشياء ادلهمة. و التفريق بُت الصحيح و الباطل و 

 تكون مصدرا يف االستنباط للنفس و اجلماعة.

حبث ساركتَتسون من أمريقا األخالق ايل يكون أساسا ىو الصدق 

 األمانة روح ادلسؤولية اإلخالص الشجاعة اإلرادة ادلواظبة.
30 

ثقافة يف كتاب مقرر الًتبية واألخالق القيم فصل وزير الًتبية و ال

األخالقية اليت البد أن نغرسها إىل الطلبة. ذتانية عشرة نوعية الًتبية يف ىذا 

 البالد ىي:

 دين  (1

الشخصية و السلوك ادلطيع يف إلقامة مشرقية الدين، التسامح حنو 

 العبادة معانق األديان األخرى.

 الصدق (2

 مصدق يف القول و الفعل و القرر.العملية اليت جتعل الفرد 

 
                                                             

30
Asep, Muchlas, dan Noer, Pendidikan Karakter Teori & Aplikasi (Jakarta: 

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h. 55. 
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 التسامح (3

التسامح حنو معانق األديان األخرى. القبائل اآلراء و العمل اآلخر 

 الذي يتخلق منا.

 منتظم (4

 العمل الذي يظهر صفة ادلنتم و اإلطاعة جبميع النظم.

 السعي (5

العمل الذي يظهر روح السعي على التحدية ادلشكالت يف التعلم و 

 بة بأحسن ما ميكن.القيام على الواج

 الخالق (6

 التفكَت و القيام على النشاط لنيل النتيجة من الذي استحقها.

 المستقل   (7

 .العمل و األخالق الذي ال يعتمد إىل اآلخر ين يف القيام بالواجبة
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 مقراطييالد (8

كيفية التفكَت العمل و القرر اليت تعترب العدالة يف احلق و الواجبة بينو 

 و بُت اآلخرين.

 الفضولية روح (9

 العمل و األخالق الذي يسعى على معرفة ادلعلومات بالدقيق.

 الحماسة الوطنية (11

سَت التفكَت العمل و القرر الذي يقدم أمور البالد على أمور النفس و 

 االجتماع

 حب الوطن (11

سَت التفكَت، العمل و القرر الذي يظهر احلب، االحتياط و االحًتام 

 االجتماعية العادة االقتصادية السياسية و الوطنية.حنو اللغة و البيئة احلالية 

 المكافأة على النجاح (12

العملية اليت تشجع نفسو على اخلَتات للمجتمع و ادلكافأة على جناح 

 اآلخرين.
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 المصاحبة (13

 العمل الذي يظهر احلب على احملادثة ادلعاملة و التعاون مع اآلخرين.

 سلميلا (14

 إىل ظهور احملبة من اآلخرين.األخالق، القول، القرر، الذي يسبب 

 حب القراء (15

 التعويد على انتهاز الفرصة لقراءة الكتب

 حب البيئة (16

 العملية اليت تدفع عن فساد البيئة يف حول الطالب

 حب المجتمع (17

 العملية اليت تسعى على تقدمي ادلساعدة إىل اآلخرين

 روح المسؤولية  (18

للفرد، و اجملتمع و عملية الفرد الذي جيتهد على القيام بالواجبة 

 االجتماعية و البالد هلل تعاىل.
31 

                                                             
31

Ulil Amri Syafri, Op.Cit, h.xii. 
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الفرد الذي يتخلق بأخالق الكرمية ىو الذي يقوم على القيم اإلنسانية  

 كالتواضع و اإلخالص ادلتحفظ، الشجاعة، الصرب و ما أشبو ذلك.
32 

                                                             
32

Arvan Pardiansah, You Are A Leader! Menjadi Pemimpin dengan Memanfaatkan 

Potensi yang Anda Miliki : Kekuatan Memilih! (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), 

h.81. 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 

لتفهم و  1 أنشطة منهجية لتحليل ادلشكلة بتطبيق الطريقة العلمية.البحث ىو 

تسهيل ربليل ادلشكلة اجملموعة لتحقيق اذلدف من ىذه الرسالة العلمية فيجب أن تكون 

الطريقة مناسبة الستنتاج و لتحليل البيانات اجملموعة. و كي يسري البحث سرية حسنة و 

 يتناول البيانات الكاملة و ادلناسبة فاحتاجت الباحثة إىل الطرائق ما يلي:

 نوع البحث . أ

و يقال أيضا طريقة نوعية  (field research)أما نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين 

و ىي طريقة البحث اليت تؤسس على الفالسف اإلجيابية. و يستعمل لبحث عن شأن 

 ادلبحث طبيعيا، و ىي ضّد البحث التجرييب حيث كان الباحث كفاعل وحيد.

مدار البحث،  عما شعر  البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف لفهم احلال

كمثل: السلوك، و النظر، و العمل، و الدوافع، و غريىا نفسية و بطريقة الوصف بشكل 
                                                             

1
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2007), h. 3. 
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أصبح البحث  2 اجلمل و اللغة، و يف ادلقام اخلاص الطبيعي باستعمال الطرائق الطبيعية.

تكون  النوعي مهنيا عندما استوىل الباحث النظريات أكثر شلا ربتاج حىت استوسع الثقافة و

معيار البحث اجليد. إذن يستنبط  أن البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إىل ادخار 

 و تفهيم ما يلقى أو ينطق و ما يفعل دبدار البحث من مصدر البيانات.

استخدمت الباحثة الطريقة النوعية ألن مل تكون ادلشكلة واضحة، سلبئة، رلموعة، 

 ن الشأن االجتماعي باستخدام الطريقة الكمية.متحركة و تتضمن ادلعاين و بذلك مل ميك

 مصدر البيانات . ب

عند لولفيد كما رأى  3 مصدر البيانات ىو ادلدار حيث جيمع البيانات منو.

ليكسي مولونج أن "مصدر البيانات التمهيدية يف البحث النوعي ىو الكلمات و العمل 

ىو ادلصادر ادلمكنة مصدر البيانات  4 و أكثرىا ىي البيانات الزائدية كالوثيقة و غريىا.

للباحث على نيل ادلعلومات أو البيانات احملتاجة يف البحث. و ىذه البيانات رلموعة و 

 مصنفة حسب االحتياج ادلنظومة يف كتابة التقرير من الرسالة العلمية.

                                                             
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6. 

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), Cet ke X, h. 172. 
4
Lexy J. Moleong, Op. Cit.  h.157. 
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و أما مصدر البيانات يف ىذا البحث ىو ادلدار أىن نتاوذلا الباحث أ استخدم 

ادلالحظة أو ادلقابلة يف مجع البيانات، فمصدر أصحاب ادلقابل و ىم الناس  الباحث

ادلثيل و  5 الذين جييبون األسئلة شفهيا كان أم ربريريا عن ادلقابلة الذي قام هبا الباحث.

( أي قصد ادلثيل و كانت طريقتو purposive samplingمصدر البيانات زبتار بطريقة )

التفكري و اذلدف ادلقصود، و يتصف بصفة مثايل و ىو طريقة باختيار البيانات حسب 

 6 أخذ مصدر البيانات من عدد قليل إىل عدد كبري و بعد.

كانت البيانات يف حبث ما نوعني بيانة سبهيدية و بيانة ثانوية. و البيانات 

مباشرة بالباحث و يف العام تكتسب من نتيجة ادلالحظة عن شأن التمهيدية ىي ذبمع 

اة االجتماعية أو من ادلدار األول أي مدار األخبار بوسيلة ادلقابلة، و أما البيانات احلي

الثانوية ىي البيانات ادلكتسبة غري مباشرة من الباحث و لكن بوسيلة ادلدار الثاين أو 

البيانات الثانوية تعرف كلك بالبيانات الزائدة ادلساعدة للبيانات التمهيدية. من  .الثالث

ة، كتابة اليد، و غريىا كثريا. و لبيانات الثانوية الصور، التوثسقي، الصور البيانيبعض نوع ا

 من تلك التعريفات فاتصف مصدر البيانات كما تلي:

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 78. 

6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2008) 

Cet ke IV, h.218 -219. 
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 مدير ادلدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية راجا باسا بندار النبونج(. 1

 بندار النبونجنائب مدير ادلدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية راجا باسا (. 2

مدرس مادة اللغة العربية دلدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية راجا باسا بندار (. 3

 النبونج

 بعض الطلبة من مدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية راجا باسا بندار النبونج(. 4

 ياناتالبطريقة جمع ج.

من ادلالحظة  يكون البحث النوعي كعملية التفتيش ادلشبهة بعمل ادلباحث. و

ذبمع البيانات التمهيدية و الزائدة و أما مصدر البيانات التمهيدي يف البحث النوعي ىو 

 7 اجلملة و العمل أو التطبيق، و أما البيانات ادلكتوبة و الصورة و اإلحصائي ىو الزائدة.

 و يف ىذا البحث ذبمع الباحثة البيانات خبطوات كما تلي:

 

                                                             
7
Afiffudin, Beni ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung : Pustaka 

Setia, 2012), Cet.2, h. 129, mengutip Lexy J.Moleong. Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remadja Karya,1989) h. 157. 
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 المالحظة  .1

ىادي أن ادلالحظة ىي أحد من عملية رلموعة، و مصنفة  قال سوتريسنو

من عمليات جسمية و نفسية. و ادلالحظة نوعان ادلالحظة ادلشاركة و ادلالحظة 

 8 غري مشاركة.

و يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ادلالحظة غري مشاركة حيث كانت 

مالحظة  ما شاركت الباحثة مباشرة يف أنشطة الناس ادلبحوثني و لكنها كانت

حرية. و مبحث ادلالحظة يف البحث النوعي يسمى بشأن اجتماعي كما قال 

  و ىي ادلكان و الفاعل و األنشطة.سيفراديل، الذي يتكون من ثالثة عناصر 

 مقابلةال .2

ادلقابلة ىي طريقة جلمع البيانات بإلقاء سؤال ما إىل من يكون مصدر 

تسري ادلقابلة بتخطيط ادلقابلة أو  9 .ادلقالة أو مصدر األخبار. و كيفيتها باحلوار

 اإلستجواب مباشرة. و ادلقابلة تتكون من أنواع، و ىي:

                                                             
8
 Ibid, h. 145. 

9
Afiffudin, Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, h.131. 
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ادلرتبة، و ىي ادلقابلة اليت اعد الباحث األسئلة قبل تنفيذ ادلقابلة   ادلقابلةأ(. 

 كتخطيط خاص.

بوصف الًتتيب، و ىي اليت تنفذ دبقارنة بني ادلقابلة ادلرتبة إىل  ادلقابلةب(. 

 األسئلة ادلقررة و باألسئلة أوسع استقل من التخطيط.

 10 .غري ترتيب أي غري مرتبة،و ىي ادلقابلة بتخطيط عام فحسبادلقابلة ج(. 

يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ادلقابلة بوصف الًتتيب و ىي بفهم 

التخطيط ادلستعدة و األسئلة االرذبالية ادلناسبة لكنها أوسع. و تفيد عميق دبقارنة 

ىذه الطريقة لتناول األخبار عن تربية األخالق عند تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

 دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية بندار النبونج.

رسة دلعرفة كيف طريقة غرس و يف ىذه ادلقابلة أبدت الباحثة إىل مدير ادلد

القيم األخالقية يف البيئة ادلدرسية، و أما نائبو استعد دلعرفة األنشطة اليت تساعد 

  .يف تعليم اللغة العربية خاصة من ادلدرسعلى جعل عملية غرس القيم األخالقية 

 
                                                             

10
Ibid, h. 133 
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 طريقة التوثيقية ال .3

و ىي الطريقة الوثيقة بأسلوب مجيع البيانات و األخبار بوسيلة البحث 

و ىذه الطريقة تستخدم لتناول البيانات ادلكتوبة كالتاريخ القصري  11 عن الدالئل.

عن البصرية و البعثة عن مكانة جغرافية من ادلدرسة و األشياء األخرى إلسبام 

 البيانات يف البحث.

 طريقة تحليل البيانات . د

ربليل البيانات تنفذ عند مجع البيانات و بعد انتهائها ذبمع البيانات يف وقت زلددة. 

كانت الباحثة قد قامت بالتحليل طوال ادلقابلة عن األجوبة من االستجواب. و إذا    و

كانت اإلجابة مل تكن سباما و مقنعة فاستمرت الباحثة بإلقاء السؤال حىت حد مقرر، و 

 تكتسب البيانات ادلناسبة. و أما أسلوب ربليل البيانات يف ىذا البحث ىو:

 

 

                                                             
11

Ibid, h.141. 
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 تخفيض البيانات  .1

دبعٌت إنشاء احلالصة، و اختيار األشياء األساسية و تركيز  زبفيض البيانات

يف ىذه العملية تعقد التحديد و الًتكيز  12 األشياء ادلهمة و حبث ادلوضوع و األمناط.

و إضياع البيانات غري مهمة و ترتيبها لتكون استنباطا هنائيا و ميكن منو التحقيق. و 

ا واضحا و تسهل الباحث لتنفيذ مجع بذلك استطاع أن تعرف البياناتتصويرا مفهوم

 البيانات التايل و حبثها إن كان شلكن.

 عرض البيانات  .2

بعد زبفيض البيانات ميكن لالحثة أن تقوم على عرضها بأنواعها بعد 

التخفيض حىت تكون مرتبة حسب الرواية و القالب، و الصور البيانية و غريىا. 

ستسهل ذلك على ازباذ االستنباط و  بوسيلة عرض البيانات ادلنهجية و ادلنتظمة

 ربقيق العمل بعدىا.

 

 
                                                             

12
Ibid, h.184. 



56 
 

 االستنباط و تحقيق البيانات .3

ىي أخذ االستنباط و ربقيق البيانات. و اخلطوة الثالثة يف ربليل احملتوي 

ميكن أن يكون االستنباط يف البحث النوعي إجابة من مشكلة البحث، و بذلك 

قتة بعد أن تقع ادلشكلة يف ميدان ميكن ضده، ألن ادلشكلة من البحث تكون مو 

البحث. و االستنباط من البحث النوعي ىو قاعدة جديدة اليت مل تكن قبلو 

قبل موجودة. و ىذه القاعدة وصف أو تصوير عن مبحث ما الذي مل يكن واضحا 

 البحث.

 



 
 

 الباب الرابع

 عرض البيانات و التحليل

 

 دار الفتاح المتوسطة اإلسالمية القرآنية بندار النبونج مدرسةة لوصف عام .أ 

 مدرسة دار الفتاح المتوسطة اإلسالمية القرآنية بندار النبونج ةبيان .1

 ىذه ادلدرسة ىي كما تلي: أما بيانة

 بيانة المدرسة
 ادلتوسطة القرآنيةمدرسة دار الفتاح  : اسم ادلدرسة 1
 69893782 : للمدرسة رقم أساسي 2
 ادلدرسة ادلتوسطة : مرحلة ادلدرسة 3
 األىلية  : منزلة ادلدرسة 4
 كيدونج مينينج  23شارع كويف رقم  : عنوان ادلدرسة  5
 5/1 : رقم نظام أسرية 6
 35145 : رقم الربيد 7
 كيدونج مينينج : قرية 9

 دائرة راجاباسا : دائرة 11
 مدينة بندار النبونج : زلافظة/مدينة 11
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 والية النبونج : والية 12
 إندونيسيا : بالد 13
14 

 مكانة جغرافية
: -533697436 (Lintang) 

15 : 11532323141 (Bujur) 
 بيانة مكاملة

 Y0 DF/A/IX/2012/002 : التأسيس تقرير 16
 2112يناير  1 : تاريخ التأسيس 17
 مؤسسة : ادللكة 18
 IV.40/HK/2014/961 : استئذان اإلدارة 19
 2114نوفمرب  12 : تاريخ استئذان اإلدارة 21
 391.03.04.12718.4 : رقم  
 بنك النبونج : اسم البنك 
 بندار النبونج E 99شارع كارتيين رقم  : عنوان البنك 
 مدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية : اسم البطاقة البنوكية 
 MBS : نعم 
 1211 : سعة األرض يف مًت مربع 
 NPWP : 3,19839E+13 

 هاتف المدرسة
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 721783299 : رقم اذلاتف 
 Fax  721783299رقم  
 Email  smpq.df@gmail.com 
 Website  http://smpq.darulfattah.ac.id 
 أيام يف األسبوع( 5)يوما كامال   زمان الدراسة  
 BOS ادلدرسة تقبل  ؟ BOSىل تقبل ادلدرسة  
 مل تستحق ادلدرسة شهادة  ISOشهادة  
 PLN : مصدر الكهرباء 
 1611  قوة الكهرباء 
 تيلكوم سفيدي  الشبكة الدولية 

 بيانات أخرى
 أمحد ىادي ستياوان  مدير ادلدرسة 
 أمحد سوفياين  موظف اإلدارة 
 KTSP  منهج 
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 صورة جانبية لمدرسة دار الفتاح المتوسطة اإلسالمية القرآنية بندار النبونج .2

القرآنية بندار النبونج ىي مدرسة مدرسة دار الفتاح ادلتوسطة اإلسالمية 

رلتمعة رمسية اليت ذلا ىدف على إقامة الًتبية دبقارنة و تنمية قيمة الطلبة كافة و عامة  

كمثل قيمة الروحانية و العاطفية و عقلية و جسمانية رجاء على مساعدة الطلبة إىل 

الق الكردية و أن يصلوا إىل الغاية ادلقصودة كالذكاء و أىل العبادة و يتخلق باألخ

يتفقو بتعليمات اإلسالمية الصحيحة يف يومياهتم. أسست مدرسة دار الفتاح 

ادلتوسطة اإلسالمية القرآنية بندار النبونج ربت رياسة مؤسسة الًتبية و الدعوة 

اإلسالمية دار الفتاح النبونج و ىي من احدى ادلؤسسة اليت قامت على عملية الًتبية 

 ة كانت أو غري رمسية.و الدعوة للمجتمع رمسي
1  

 

 

 

                                                             
1
Data dari website diambil pada tanggal 22 Juni 2017, Pukul 05.54.  
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دار الفتاح المتوسطة اإلسالمية القرآنية بندار  مدرسةالبصيرة و البعثة ل .3

 النبونج

 البصيرة ( أ

أما بصرية مدرسة دار الفتاح ىي تكون ادلدرسة مرجعا للمدارس األخرى 

   و العلوم.من ناحية ربفيظ القرآن  2125يف النبونج سنة 

 البعثة ( ب

 ادلقررة أقامت مدرسة دار الفتاح عملية الًتبية ببعثة :للوصول إىل البصرية 

تطبيق الًتبية دلستوى ادلدرسة ادلتوسطة دبقارنة العلوم اإلسالمية و  .1

 ربفيظ القرآن و العلوم العامة

 تدبري الطلبة على التفكري الذكي ادلتكامل  .2

 تدبري الطلبة على استيعاب العلوم التكنولوجية .3

 تنمية قيمة الطلبة لتكون أساسا ذلم يف ادلستقبل  .4
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 هيئة المعلمين و التربية في مدرسة دار الفتاح .4

و ذي قيمة دبساعدة أسست مدرسة دار الفتاح عملية الًتبية ادلتكامل 

ادلعلمني الذين ذلم قيمة و خربة يف قسمهم و ىم متخرجون من جامعة دار الفتاح3 

عات شىت. ىيئة ادلعلمني و الًتبية يف مدرسة دار جامعة حكومية النبونج و جام

 الفتاح ادلتوسطة كما يلي:

 هيئة المعلمين 1.1جدول  . أ

 مادة الدرس المهنة مستوى الدراسة جنس اسم رقم

1. 
A. Hadi Setiawan, 

M.Pd.I. 
 - مدير المدرسة S2 رجل

2. Maryanti, S.Pd.I. مرأة S1 اللغة العربية نائب المدير 

3. Anggi Wijaya, S.Pd. 
 رجل

S1 علم الوطني قسم المالية 

4. Ahmad Sufiyani, S.Pd. رجل S1 قسم المالية - 

5. Fathurrahman, S.Pd.I. رجل S1 تحسين التحفيظ ولي الفصل 

6. Agung Prayitno, S.Pd.I. رجل S1 تحسين التحفيظ ولي الفصل 

7. 
Hendra Kurniawan, 

S.Pd. 
 الرياضية ولي الفصل S1 رجل

8. 
Nur Indah Gunawati, 

S.Si. 
 S1 مرأة

 علم الطبيعة ولي الفصل

9. Aria Safitri, S.Pd. مرأة S1 اللغة اإلنجليزية ولي الفصل 
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10. Miftahurrohman, S.Pd. رجل S1 اللغة العربية ولي الفصل 

11. Toni Eriyanto, S.Pd.I. رجل S1 تحسين التحفيظ ولي الفصل 

12. Anwar Hasbullah, S.Pd. 
 رجل

S1 ولي الفصل 
العقيدة و 
 األخالق

13. M. Irham M.Pd.I. 
 رجل

S2 
 TIK مدرس

14. 
Miftah Awaluddin, 

S.Pd.I. 
 فقه مدرس S1 رجل

15. M. Taufiq, S.Pd.I. رجل S1 رياضة الجسم مدرس 

16. Khusnudin, S.Pd. رجل S1 الرياضية مدرس 

17. Kinasih Cahyono, S.Pd. رجل S1 علم الطبيعة مدرس 

18. Mela Marzuki, S.Pd. مرأة S1 
 علم الطبيعة مدرس

19. Uswatun Hasanah, S.Pd. مرأة S1 
اللغة  مدرس

 iaاإلندونيسية

20. Fitri Fitasari, S.Pd.I. مرأة S1 السيرة النبوية مدرس 

21. Zaidar Mawan, S.Kom. رجل S1 مدرس TIK 

22. Ahmad Risani, S.Pd. رجل S1 علم الونطي مدرس 

23. Fitria Tiarani, S.Pd. مرأة S1 اللغة اإلنجليزية مدرس 

24. 
Atikah Wulan Dari, 

S.Pd. 
 S1 مرأة

 اللغة اإلندونيسية مدرس

25. 
Restu Dwi Apriyani, 

S.Pd. 
 علم الطبيعة مدرس S1 رجل

26. Citra Wijaya, S.Pd. رجل S1 اللغة اإلندونيسية مدرس 
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27. Awaluddin رجل Proses S1 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ 

28. Dani Radiyanto رجل Proses S1 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ 

29. Ridho Surya Ariska رجل Proses S1 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ 

30 Zahria Astuti مرأة Proses S1 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ 

31 Umul Fahmiah مرأة Proses S1 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ 

32 Aminah Nurul ‘Aini مرأة Proses S1 تحسين التحفيظ تحسين التحفيظ 

33 Aisyah Afifah مرأة Proses s1 
 تحسين التحفيظ مدرس تحسين التحفيظ

  

 ضمان النوعية . ب

 DEAالعلوم التكنولوجية و االجتماعية : األستاذ الدكتور ورسيطو3  (1

 .Lc: محدال زكريا3  الدين اإلسالمي و اللغة (2

 .Lcحايف سويانطو3 :  ربسني القرآن و التحفيظ (3
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 لمدرسة دار الفتاح الطلبةهيئة  .5

دلدرسة دار الفتاح ىم الطلبة ادلتخرجون من ادلدرسة االبتدائية و  الطلبةىيئة 

مستواىا الذين جنحوا يف االختبار القبول عند التسجيل يف سنة دراسية 

طالبة   122طالبا و  171طالبا يتكون من  293يبلغ عدد الطلبة  2117/2118

 كما حققها يف اجلدول اآليت: 

 عدد الطلبة 1.2جدول 

 فصل رقم
الطلبةعدد   

 العدد طالبة طالب

1. VII 28 28 - حفصة 
2. VII 26 26 - فاطمة 
3. VII 25 - 25 حمزة 
4. VII 24 - 24 عثمان 
5. VII 29 - 29 علي 
6. VIII 22 22 -  عائشة 
7. VIII 21 21 - صافية 
8. VIII 25 - 25 عمر 
9. VIII 30 - 30 عبد الرحمن 
10. IX 25 25 - خديجة 
11. IX 20 - 20 أبو بكر 
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12. IX 18 - 18 زيد 
 293 عدد اجلميع

 

 وسائل التعليمية في مدرسة دار الفتاح ال .6

 دلوجودة يف مدرسة دار الفتاح ىي :الوسائل التعليمية ا

 المباني أي الوسائل البارزة 1.3جدول 

 بيان عدد شكل اسم الوسائل التعليمية رقم

1 

 المباني

  Unit 1 غرفة مدير ادلدرسة

  Unit 1 غرفة ادلوظف اإلداري

  Unit 4 غرفة األساتذة

  Unit 12 غرفة الدراسة

  Unit 1  ( sains) معمل

  Unit 1 معمل كومفوتر

  Unit 1 مكتبة

  Unit 21 محام

  Unit 2 مسجد
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2 

Mebelair 

  Set 400 مكاتب الطلبة

  Set 25 منضدات للمدرس

  Unit 5 خزانة

  Unit 18 كومفوتر

  Unit 12 سبورة

  Unit 2 لوح البيانات

  Unit 1 لوح اإلعالم للمدرس

  Unit 1 لوح اإلعالم العام

LCD Proyektor Unit 6 
 

 

3 

 البسائط

 Unit 1 Wi-Fi الشبكة الدولية

  Unit 1 اذلاتف

  Unit 1 مضخة ادلاء

  Unit 2 ميدان

  Unit 1 (Outbond)  ميدان

 الوسائل التعليمية يف مدرسة دار الفتاح.
7

 

                                                             
2
Dokumentasi Sekolah, dilihat hari Rabu, 13 September 2017, Pukul 09.00.  
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 تحليل البحثب.

3 قامت الباحثة على ربليلها. كما طبقت الباحثة بعد معرفة و إجياد البيانات احملتاجة

من  يف قاعدة التحليل3 استخدمت الباحثة ربليل النوعي الوصفي و تؤخذ البيانات ادلبحوثة 

الفروق الذين يعلمون البيانات احملتاجة3 حىت تكون البيانات  البحث ادليداين و ادلقابلة مع 

كاملة. أما البيانات اليت أرادت عرضها و ربليلها ىي البيانات ادلناسبة خبلفية البحث 

للباحثة و ىي كيف غرس القيم األخالقية من خالل تعليم اللغة العربية يف مدرسة دار 

 الفتاح ادلتوسطة القرآنية بندار النبونج.

بني النظرية و نتيجة ادلقابلة عالقة3 بأن اذلدف األول من التعليم ليست ربقيق 

تنشئ هبا نفسية الطلبة ادلتخلقني ادلعلومات فحسب بل فيو غرس نتائج النفسية اخللقية اليت 

كما حققت ادلقابلة بني مدرسة اللغة العربية باألخالق الكردية دون الًتك عن ناحية عقلية.  

 نيت كما يلي:و امسها مريا

"غرس القيم األخالقية ىي اجلهد ادلبذولة من عند ادلدرسة على غرس اخللق 

اإلسالمية ادلتكاملة و ال ربتوي على العقلية فحسب بل اخللقية أي القدرة على تطبيق 
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من مسؤولية ادلدرسة و مدرس  و ألن غرس القيم األخالقية ليس ادلعلومات يف يومياهتم

 7".ون مسؤولية جلميع ادلدرسنيالدينية فحسب بل تك

و الرجاء على أن يغرسو نتائج األخالقية يف كل درس أي مادة و تطبيق الًتبية 

  األخالقية يف عملية التعليمية تعقد من االستعداد3 و العملية و النقد.

 وم علية التعليمية عنها كما يلي:يف العام أن خطوات  اليت البد أن تق

 إعداد تعليم اللغة العربية (. 1

اإلعداد يف اللغة ىو كل عملية فكرية و تقرير لكل عمل الذي البد أن 

 يعملها ادلدرس يف ادلستقبل للوصول إىل اذلدف.
من أحد الطريقة زبطيط التعليم  7

3 و جبانب ذلك البد لنا أن نعد اليت ذبعل عملية التعليم تسري سرية حسنة

لتجنب الغلظات ادلوجودة عند الوصول إىل الغاية ادلقصودة أو التخطيطات الفعالية 

 ادلقررة.
6  

                                                             
3
Maryanti, Wawancara Dengan Penulis, Ruang TU SMPQ-DF, Bandar Lampung, tanggal 13 

September 2017, Pukul 09.30. 
4

Sugeng LP dan Faridah N, Perencanaan Pembelajaran, (UIN Maliki Press, Cetakan 

Pertama Juni 2010), hal 1. 
5
Hamzah Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Gorontalo : Bumi Aksara, Cetakan Pertama Mei 

2006), hal. 2. 



66 
 

 التخطيط ادلنهجي ىي: خطوات 

 التخطيط السنوي(. 1

 التخطيط لنصف السنة(. 2

 زبطيط تعليم اللغة العربية (. 3

 زبطيط عملية التدريس(. 4

يف مدرسة دار الفتاح التعليمات مريانيت استعدت مدرسة اللغة العربية 

 احلسنة3 و استعدت الوسائل ذلا القيمة للدرس. 

 التخطيط السنوي أ(. 

يف كل مادة لكل فصل اليت رقاىا التخطيط السنوي من نوع التخطيط العام 

ادلدرس لتلك ادلادة حىت تكون مرجعا لتخطيطات بعدىا3 كالتخطيط لنصف 

اليومي أو التخطيط لكل موضوع يف طل  السنة3 التخطيط األسبوعي3 التخطيط

 مادة.

احتوى التخطيط السنوي فرصة التعليم لكل مادة و مادة أساسية لكل 

و يفصل التخطيط السنوي يف نصف السنة و لكل فصل يف السنة الدراسية. 
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التخطيط لنصف السنة. أعد و رقى ادلدرس التخطيط السنوي قبل بداية السنة 

جعا لًتقية التخطيطات بعدىا. التخطيط السنوي كأحد من اجلديدة3 ألهنا تكون مر 

 .التخطيط العام يف كل مادة لكل فصل اليت رقاىا ادلدرس لكل مادة

بتفصيل  ففي ىذا احلال أعدت مريانيت التخطيط السنوي بأحسن ما ديكن

 2لقاء بتقسيم الوقت  36-32اللغة العربية. يف التخطيط أربع مهارات يف تعليم 

 دقيقة. 41تضرب 
5 

انطالقا من التحليل الوثيقي يف التخطيط السنوي دلادة اللغة العربية يف 

موضوعا يف أربع مهارات منها:  18مدرسة دار الفتاح ادلتوسطة القرآنية وجدنا 

اجلملة ادلفيدة3 أجزاء اجلملة3 الفعل ادلاضي3 الفعل ادلضارع3 فعل األمر3 الفاعل3 

ادلضارع3 اجلملة اإلمسية3 اجلملة الفعلية3 ادلبتدأ و رفع الفعل ادلضارع3 نصب الفعل 

اخلرب3 مفعول بو3 النعت3 جر االسم3 إن و أخواهتا3 كان أخواهتا3 رفع الفعل 

 ادلضارع3 جزم الفعل ادلضارع.
7  

                                                             
6 Dokumentasi Program Tahunan 
7
Analisis Dokumentasi  
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صنعت و رتبت مدرسة اللغة العربية التخطيط السنوي بالنظر إىل أحوال 

ادليدان. يف العادة توجد فعالية التعليم3 بل يف بعض األحيان تنتهز الفرصة دلراجعة 

يف مادة التعليم. لذلك تكون شيئا عاديا إن وجد موضوع أو موضوعان مل تقدم 

 التخطيط السنوي.
8 

 خطيط لنصف السنة التب(. 

احتوي التخطيط لنصف السنة ادلادة العامة اليت البد أن يقوم هبا الطلبة و 

تصل إىل نصف السنة. يكون التخطيط لنصغف السنة شرحا لتخطيط السنوي. و 

احتوي التخطيط لنصف السنة عن الشهر3 ادلوضوعات العامة اليت البد تقدديها3 

 تقسيم الوقت3 و البيان.

ة يف مدرسة دار الفتاح لنصف السنة الثاين موضوعات تعليم اللغة العربي

ديسمرب ىي : اجلملة ادلفيدة3 أجزاء اجلملة3 فعل ادلاضي3 فعل  –شهر يوليو 

                                                             
8
Wawancara guru mata pelajaran bahasa arab, ibu maryanti, 27 september 2017, pukul 10.00. 
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ادلضارع3 فعل األمر3 الفاعل3 مفعول بو3 ادلبتدأ و اخلرب و يشمل كذلك على ادلنهج 

 يف وثيقية التخطيط لنصف السنة.األساسي ادلقرر 
9

 

 التخطيط المنهجيج(. 

تخطيط ادلنهجي يف اللغة سبيل العام3 اخلالصة3 اختصار3 أو عرض ال

ادلادة3 أي مادة التعليم. استخدم التخطيط لبيان نتيجة ترقية ادلنهج من ادلنهج 

األساسي و القدرة األساسية اليت أرادت الوصول إليها3 و األساس مث توضيح 

 ج ادلقررة و القدرة األساسية.ادلوضوع  اليت البد أن يتعلمها الطلبة للوصول إىل ادلنه

17 

التخطيط من نوع اإلعداد و التدبري عن عملية التعليم3 تدبري الفصل و  

تقدمي نتائج التعليم. من فائدة التخطيط ادلنهجي يف التعليم ىي يكون التخطيط 

ادلنهجي مرجعا يف ترقية التعليم3 كصناعة إعداد التعليم3 تدبري عملية التعليم و ترقية 

 الطرائق النتائجية.

                                                             
9
Analisis dokuementasi 

10
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi, Alfabeta, Bandung : 

Cetakan ke-3 tahun 2014, hal. 278. 
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شكل التخطيط ادلنهجي يف الًتبية قادرة على ترقيتها من عند ادلدرس يف كل 

مادة. ألن ال توجد فيو الطريقة ادلقررة فلذلك استطاع ادلدرس على ترقية ادلنهج 

 مستدال دبا حيتاجو. 

و يف مالحظة الباحثة عن التخطيط ادلنهجي الذي أعدهتا مدرسة اللغة 

التخطيط ادلنهجي ادلستخدم لو ىدف للوصول إىل النتائج السلوكية يف  العربية أن

تعليم اللغة العربية بعضها الصدق االعتماد على النفس3 األمانة3 روح ادلسؤولية3 و 

 تنمية كل قدرة اليت أعطاىا اهلل.
11  

 تخطيط عملية التدريسد(. 

صل. أعد زبطيط عملية التدريس ىو ادلرجع الذي استحقو ادلدرس يف الف

ادلدرس التخطيط دلساعدتو يف التعليم و ليكون التعليم مستدال بكفاءة أساسية 

أن  21اآلية  2115سنة  19ادلقررة عند التعليم. نظرا من نظام احلكوميو منرة 

                                                             
11

Analisis dokumentasi silabus 
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زبطيط التعليم حيتوي على اإلعداد و زبطيط عملية التعليم احملتوي على ىدف 

17يس3 مراجع التعليم3 و تقومي نتائج التعليم.التعليم3 مادة التعليم3 طريقة التدر 
  

كي يكون   وجب على كل مدرس أن يعد زبطيط عملية التدريس كامال 

التعليم يسري فعالية جذابية و تشجع الطلبة على القيام بأحسن ما ديكن و إعطاء 

الطلبة الفرصة على االعتماد على النفس و يرقي كل كفاءة استحقها. رتب 

 التخطيط

لكل مادة من الدرس يف كل لقلء أو أكثر. استطاع ادلدرس أن يرقي مقدار 

التخطيط يف كل أول نصف السنة أو أول السنة الدراسية اجلديدة كي يكون 

التخطيط عملية التدريس مستعدا لكل بداية السنة الدراسية اجلديدة. استطاع 

رسني اآلخرين يف ادلدرسة ادلدرس أن يرقي التخطيط لعملية التعليم بنفسو أو مع ادلد

و البد للمدرس أن يتشاور و يقدم نتائج الًتقية إىل ادلشرف أي موظف الًتبية و 

 الثقافة.
17 

                                                             
12

Ibid, hal.298. 
13

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rencana_Pelaksanaan_Pembelajaran, diakses pada hari 

Rabu, 25 Oktober 2017, pukul 06.30. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_pelaksanaan_pembelajaran
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أما ىدف زبطيط عملية التدريس ىو إعداد ادلدرس بكل كفاءتو قبل 

التعليم سباما3 أحوال اليت البد أن يفهمها ادلدرس يف ترقية زبطيط ىي الكفاءة 

ة3 نتيجة التعلم3 اإلنتاج و نظم التعلم. فائدة التخطيط ىو جعل األساسية ادلاد

 التعليم فعاليا على حسب ما رجاه ادلدرس.
17 

يف احلقيقة أن ىدف التخطيط لعملية التدريس ىي ترتيب خربة الطلبة 

 للوصول إىل اذلدف التعليمي.

و ألن ال توجد القاعدة ادلقررة يف ترقية التخطيط3 فتعط الفرصة لدي 

ادلدرس على تشكيل أنواع عملية التدريس. بصفتها مرن متحرك. يف زبطيط تعليم 

دلدرسة دار الفتاح النبونج اليت حبثتها الباحثة ذلا نتائج سلوكية كروح اللغة العربية 

 .الًتتيب و ادلنتظم و اجلهد و رغبة للتعلم
16  

مادة تعليم اللغة العربية على موضوع "اجلملة ادلفيدة" تبحث يف نصف السنة  .1

 األول. 

                                                             
14

Op,Cit., 299 
15

Dokumentasi RPP Pembelajaran Bahasa Arab semester Ganjil 
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طريقة تعليم اللغة العربية ادلقررة ىي طريقة السمعية و الشفهية مث االستجواب.  .2

 (.project-based learningأما شكل التعليم ادلستخدمة ىي )

العربية. نص القراءة و كتاب صناعة وسائل التعليم بشكل وسائل كتابة اللغة  .3

 اللغة العربية.

 ترتيب إعداد تعليم اللغة العربية دبدخل موضوعي. .4

ترتيب ادلسرحي عن التعليم بصناعة الكفاءة األساسية3 ادلؤشرات و اذلدف و  .5

سري التعليم ادلقرر يف زبطيط التعليم دبادة اجلملة ادلفيدة. الطريقة ادلستخدمة 

هية مث االستجواب. أما شكل التعليم ادلستخدمة ىي طريقة السمعية و الشف

 .(project-based learningىي طريقة )

 ترتيب جدول ادلالحظة إلعطاء النتائج عن مهارة الكتاب للطلبة. .6

 ترتيب أدوات النقد بشكل االمتحان التحريري دلعرفة مهارة كتابة الطلبة. .7

 عملية التعليم .2

عند دجيينج ىو السعي على إيصال ادلعلومات إىل الطلبة. يف ىذا التعريف 

نفهم أن التعليم ىو االختيار3 التقرير و ترقية الطرائق للوصول إىل اذلدف ادلقصود. 
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شكل التعليم ادلرجو ىو الشكل الذي رتبو ادلدرس يف اإلعداد كوجود السعي 

 درس مصدر التعلم.إليصال ادلعلومات إىل الطلبة. فلذلك يكون ادل

أكد التعليم الطرائق للوصول إىل اذلدف. و يف ىذا احلال البد أن نفهم أن 

األشياء اليت البد أن نتذكرىا للوصول إىل اذلدف و ىي تدبري التعليم3 تلخيص 

 التعليم3 تدبري ادلعاملة بني مصادر التعليم كي يسري فعالية.

إىل الطريقة كي يكون التعليم يصل احتاج ادلدرس انطالقا من اإلعداد ادلقرر 

إىل القصد و اذلدف التعليمي ادلقصود. التعليم كأحد من البحث العلمي الذي 

حيقق على ربسني الكفاءة التعليمية باستخدام طرائق التعليم ادلوجودة أما إعداد 

 التدريس يقرب إىل اذلدف ادلشبو بأساس الطريقة ادلقررة.

فتتاح3 العرض 3 و االختتام. زبتار و تقام لتون عملية التدريس ربتوي علىاال

 Contextual Teaching and)طريقة الطلبة يقومون على نتائج السلوك ادلقصودة. 

Learning ) البد أن يفعل يف مجيع عملية التعليم ألن تلك األسس التعليمية قادرة
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عملية على مساعدة النتائج التعليمية. جبانب ذلك3 كانت أنشطة ادلدرس طوال 

 .التدريس البد أن يشبو بأشكال النتائج
15 

عملية التعليم يف مدرسة دار الفتاح تستخدم منط عملية الفعالية. و نوع 

التعليم يركز على الطلبة و ادلدرس يقوم كادلساعد. بنوع التعليم الفعايل يكون التعليم 

حىت ظهر السلوك و النفسية فعاليا و استطاع الطالب على إخراج كفاءة نفسو3 

 لدي الطالب كاالعتماد على النفس و االبتكاري و روح ادلسؤولية. 

نظرا إىل البحث الذي قامت بو الباحثة يف الفصل الثامن للطالبات يف 

مدرسة دار الفتاح بأن كل حصة التعليم رتبت الطالبات الكراسي مرتبة و يقمن 

على الواجبات و األمر من مدرسة اللغة  على الفرقة التعليمية. قامت الطالبات

 العربية دبساعدة رئيس الفرقة. حىت يكون الفصل سكينة و يتعلمن بال عبء.

هبذه احللقات استطاعت الطالبات أن يعملن باجلماعة و يقوين ادلعاملة و 

ادلصاحبة بينهن. ىذا احلال مستدال دبا يقولو طوموس ليسكونا "التعليم عن طريقة 

 ادر على منو النتائج السلوكية لدي الطلبة معا.تعاونية ق
16 

                                                             
16

Op, Cit., 229 
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 بعض اآلثار اإلجيابية من التعليم التعاوين :

 تعليم نتائج التعاونيةأ(. 

 تأسيس اجملتمع من الفصل ب(. 

 تعليم ادلهارة األساسية يف احلياة ج(. 

 جناز العلمي3 ادلروة3 و السلوك وحو ادلدرسة.ترقية اإل د(. 

تقدمي الطريقة تقرير الدرجة. قدم التعليم التعاوين أحد الطريقة الصاحلة لتجنب ه(. 

 اآلثار السلبية من تقدمي الدرجة. 

 تقليل اآلثار السلبية من التسابق  و(. 

تربية السلوك تعقد يف الفصل باستخدام ادلدخل ادلتكامل يف مجيع مواد الدرس ز(. 

احلال مستدال بنتيجة ادلقابلة بأن ادلدخل خاصة مادة تعليم اللغة العربية. ىذا 

                                                                                                                                                                             
17

Zubaedi, Op.Cit, h. 214-217  
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ادلستخدم ىي مدخل أصلي مؤول بادلالحظة و السؤال و التجربة و النقد كما 

 حققو ادلنهج.
16 

للمراجع عند بداية عملية التعليم يف الفصل أي ادلنهج زلتاج لدي ادلدرس 

لعملية اليت عند التعليم و عند هناية التعليمية. رأي نور الدين و عثمان عن أحد ا

البد أن يسريىا ادلدرس ىي ترتيب إعداد التدريس. البد على كل مدرس أن يرتب 

 إعداد التدريس احملتاج داخل الفصل.
16 

بالتعليم التعاوين3 ادلدخل األصلي و ترتيب إعداد التدريس يف عملية 

 التدريس قادرة على أن تكون وسيلة يف بناء سلوك الطلبة.

 المقدمة  .1

احدى العملية األوىل يف التعليم لنهضة دوافع الطلبة و تركيزىم ادلقدمة من 

 يف مشاركة التعليم3 بعضها :

                                                             
18

Maryanti, wawancara dengan penulis, Ruang guru SMPQ-DF, Bandar Lampung, tanggal 

11 Oktober 2017, pukul 11.30. 
19

Heri Gunawan, Op.Cit, h. 121 
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إعداد الطلبة روحياو جسمانيا دلشاركة التعليم. أعدت مريايت الطالبات أ(. 

. حينئذ 2117سبتمرب  27قبل مشاركة الدرس كمثل عند اللقاء يف يوم األربعاء3 

. فلذلك نظيف بسبب الدرس قبلو ىو درس الفنونغري مرتب و غري أحوال الفصل 

لتنظيف الفصل. و بعد أن يكون نظيفا و قامت مدرسةمارينيت بطلب إىل التالميذ 

 مسًتحيا فيبدأ الدرس. و بذلك غرس القيمة كادلسؤولية إىل الطلبة.
77 

افتتح ادلدرس الدرس بقراءة السالم مث إلقاء السؤال عن خربىم بقراءة  ب(. 

 احلضور.كشف 

عن الدرس ادلاضي كاالتصال يف ادلدرس بإلقاء األسئلة الربط من ج(. 

التعليم. إلقاء األسئلة ادلقارنة بني ادلعلومات بني الدرس ادلاضي إىل قبل ادلقدمة 

على الكالم  الطلبةدرس جديد. و ىنا استخدمت ادلدرسة كالما عربيا لتدريب 

 العربية.غة بالل

 التعليمي أي القدرة األساسية اليت أرادت الوصول إليهاشرح اذلدف د(. 

 و شرح العملية التخطيطيةتقدمي حد ادلادة ه(. 
                                                             

20
Observasi saat jam Pembelajaran Bahasa Arab, Rabu/27 September 2017, Pukul 07.30-

09.00. 
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شرح اخلطوات عن ادلالحظة و االستماع و االستجواب و ادلناقشة و و(. 

 يلقي األسئلة و يناقش و خيطط االستنباط عن نتيجة ادلناقشة.

يف عملية ادلقدمة عند التعليم اللغة وجدت الباحثة يف مرحلة التخطيط التعليم  

العربية يف مدرسة دار الفتاح القرأنية ادلتوسطة ىناك غرس القيمة االخالقية3 ادلسؤلية3 

  الفضولية3 التسامو3 التفاعلية.الدينية3 

 عرضال .2

فتح ادلدرس الدرس بقراءة نص اللغة العربية على موضوع "اجلملة ادلفيدة" و أ(. 

 اللبة يستمعونو.

 دبر ادلدرس الطلبة يف قراءة النص واحدا فواحدا.ب(. 

 مسح ادلدرس الطلبة بالسؤال عن ادلفردات الصعوبة.ج(. 

كانت العملية التعليمية يف العرض تقصد وصول الطلبة إىل القدرة األساسية 

بطريقة الفعالية اجلذابة االحتياج إىل السعي و ترقي دوافعهم يف التعلم باستخدام 

 دلناسبة اليت ربتوي على :الطرائق ا
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 االستطالع .أ 

على البحث ادلعلومات الواسعة و الدقة وعن حيرش الطلبة  -1

 ادلادة.

 استخدم ادلدرس الوسائل و ادلدخل و ادلصادر التعليمية -2

 حيرش ادلدرس الطلبة فعالية يف العملية التعليمية. -3

 سهاباإل .ب 

 ممارسة الطلبة القراءة و الكتابة بوسيلة الواجبة  -1

الفرصة لدي الطلبة بالتفكري و البحث3 التحليل3 و إعطاء  -2

 ربليل ادلشكلة

 توكيدال .ج 

تقدمي األشياء الفعالية و ادلعلومات عن طريقة اللسانية3الكتابة  -1

اإلشارة أو اذلداية. مريانيت نادرة على الدور إىل ادلكاتب للطلبة 

 لتقدمي األسئلة واحدا فواحدا و تدبري التعليم.

 



67 
 

ادلعلومات للوصول إىل القدرة األساسية  تبسيط الطلبة لنيل -2

 هبدف: 

تنفع كادلتكلم و ادلبسط يف إجابة أسئلة الطلبة الذين  .أ 

 جيدون الصعوبة باللغة الصحيحة و الفصحة.

 ادلساعدة على ربليل ادلشكلة .ب 

 تقدمي الدوافع لدي الطلبة الضعيفة يف التعلم .ج 

األساسية عند التعليم اللغة العربية وجدت الباحثة يف مرحلة التنفيذ التعليم يف عملية 

يف مدرسة دار الفتاح القرأنية ادلتوسطة ىناك غرس القيمة الدديقراطية3 التفاعلية3 الرعاية 

 اإلجتمعية3 ادلستقلية3 اإلبداعية3 ادلسؤلية والتسامو على اإلجناز.

 االختتام .3

 االختتام كأحد من عملية التعليم اليت ربتوي على اخلالصة و التقييم و النقد 

التبصري بتقدمي األسئلة أو استماع اآلراء من الطلبة من كل عملية التعليم ادلقدم أ(. 

 و تكون مداخلة لدي ادلدرس يف إصالح سري التعليم يف ادلقبل
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اجبة النفسية أو اجتماعية لدي زبطيط عملية التعليم يف ادلستقبل بتقدمي الو ب(. 

 الطلبة 

 زبطيط اإلعداد يف ادلستقبل ج(. 

 خيتتم ادلدرس الدرس بقراءة الدعاء مجاعة و يبلغ ادلدرس السالم إىل الطلبة.د(. 

اختتمت مريانيت الدرس دائما باحملفوظات أو الدوافع للطلبة. على سبيل 

الدرس قدمت ادلدرسة  قبل اختتام 2117سبتمرب  28ادلثال يف يوم اخلميس 

  71احملفوظات "من جد وجد".

وجدت الباحثة يف مرحلة التنفيذ التعليم يف عملية اإلختتام عند التعليم اللغة العربية  

يف مدرسة دار الفتاح القرأنية ادلتوسطة ىناك غرس القيمة التسامو3 ادلسؤلية3 احلب على 

 السالم3 والدينية.
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 نقد التدريس .4

ليس يشمل على األمور  األصلي أن تقومي التدريس من أساس التقومي

فحسب لكن العيار أيضا عن تنمية سلوك الطلبة3  الطلبةاألكادديكية أو العقلية من 

 بل الطريقة لتقومي النتيجة مع السلوك معا.
77 

و  2117أكتوبر  11وزعت ادلدرسة نتيجة تعلم اللغة العربية يوم األربعاء  

ىي نتيجة االمتحان وسط ادلستوي الدراسي يف األسبوع ادلاضي3 و يف ىذا احلال 

إىل  81ذكر ادلدرس نتائج الطلبة واحدا فواحدا. و كانت النتيجة ممتازة على معدل 

بينت ادلدرسة عن إلجابة ادلخطئة مث األعلى و ىناك بعض النقد من الطلبة على ا

يؤثر تأثريا  الطلبةاإلجابة ادلصيبة. يعرف ىنا أن إيصال ادلعلومات بني ادلدرس و 

إجيابيا للطلبة. ىناك بعض الطلبة الذين يريدون النتيجة الكبرية و بعضهم يرغبةن يف 

صغرية. معرفة احلقيقة من اإلجابة الصحيحة و يطلب النتيجة األصلية مهما تكون 

دىشت ادلدرسة على صدق الطالب الذي يريد النتيجة احلقيقية من عملو و ال يريد 
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مث أعطت ادلدرسة احملفوظات "قل احلق و أن ينال النتيجة ليست من عملو نفسو. 

 لو كان مرا".

 

 ج. التحليل اإلجمالي

 تقنية يف أوضح كما. النتائج بتحليل الباحثون سيقوم 3 ادلطلوبة البيانات وإجياد معرفة بعد

 حيصل اليت والبيانات الوصفي النوعي التحليل الباحث يستخدم 3 البحث يف البيانات ربليل

 اليت البيانات عن يعرفون الذين األطراف من وادلقابلة ادلالحظة خالل من الباحث عليها

 3 وكاملة اكتماالً  أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات تكون حبيث 3 الباحث حيتاجها

 ومها ادلؤلف3 يتخذه للصياغة وفقا ىو الباحثني قبل من وربليلها البيانات تقدمي وسيتم

بندار  يف مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطة قيمة االخالقية تنميةل العربية اللغة ميتعل كيف"

 "؟.النبونج

 فقط ليس يؤكد تعلم من الرئيسي الغرض أن ادلقابلة3 ونتائج النظرية بني صلة ىناك

 أو معنوية كردية تصبح أن الطلبة تبين اليت االخالقية القيم غرس بل وحدىا ادلعرفة على

 خالل من ذلك توضيح مت وقد. ادلعرفية اجلوانب تًتك أن دون ديلكون االخالق الكردية
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 3 النبونجبندار  يف مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطةاللغة العربية  ادلواد مدرسي مقابلة

 :عليها العثور مت اليت Maryanti السيدة

 الذين إسالمية شخصية إلنشاء ادلدرسة زلاوالت من تنمية القيمة االخالقية ىي"

 حياة يف تطبيقها ديكن أو العاطفية بل وحدىا3 ادلعرفة/  ادلعرفية يف ذكية رلرد ليست

 ."ادلدرسة وخارج داخل الشباب
23 

 ولكن فقط3 الدين ومعلمي ادلدارس مسؤولية فقط ليستنمية القيمة االخالقية  ألن

 دمج ومحل. الشخصيات ىذه قيم لغرس تسعى أن دائما ادلتوقع ومن. ادلواد مدرسي كل

 على للتعلم والتقييم والتنفيذ التخطيط من بدءا خارج التعلم عملية يف حرف التعليم

 .ادلواضيع

 التعليم عملية خالل من التعلم العربية احلروف قيم وضع على احلصول مت وقد

 :ىي والتقييم والتنفيذ التخطيط من الفتاح دار القرآن العربية جديد يف والتعلم
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Maryanti, Wawancara Dengan Penulis, Ruang TU SMPQ-DF, Bandar Lampung, tanggal 

13 September 2017, Pukul 09.30. 
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بندار  يف مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطة يف التعلم عملية من ادلرحلة ىذه يف

 والصدق3 وادلسؤولية3 االنضباط اإلدارة3 ترتيب على حصلت الطابع القيم يف مرحلة النبونج

 .والفضول الشاق العمل القدرات3 تطوير اهلل تزايد أمانة3 إعطاء والثقة3

يف  التعلمعلمية  تنفيذ يف. التنفيذ ىي التالية ادلرحلة فإن التخطيط عملية بعد

 األولية3 األنشطة: أجزاء ثالثة إىل ينقسم بندار النبونج مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطة

 .اسبةواخل األساسية

 اإلجناز ادلسؤول3 الفضول3 الديين3 الطابع تنمية القيمة: األوليةاالنشطة  عملية يف

 .احملادثة وكذلك مكافأة

 الرعاية 3 التواصلية 3 الدديوقراطية: تنمية القيمة 3 ةاألساسي نشطةاال عملية يف

 .السالم حب 3 اإلجناز مكافأة 3 ادلسؤولية 3 القراءة 3 اإلبداع 3 ادلستقلة 3 االجتماعية

 التسامحاليت مت تنمية عليها ىي:  القيمةىي التقييم  اخلاسبة نشطةاال عملية يف

 .والدينية وادلسؤولية
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 ىذه يف. التقييم ىي التالية ادلرحلة تكون 3 والتنفيذ التخطيط من االنتهاء بعد

 .وادلسؤولية اإلجناز احًتام مع 3 مستقل ىي ادلضّمن تنمية القيمة العملية

 مؤقتةال د. الخالصة

 لتنمية القيمتعليم العربية  " حول والنقاش البحث لنتائج وصف على وبناء

 :يلي ما" بندار النبونج األخالقية في مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة

: مراحل ثالث على تنفيذه وديكن العربية اللغة ميتعل يفتنمية القيمة االخالقية  .1

 .العربية اللغة ميتعلل والتقييم والتنفيذ التخطيط

يف  العربية اللغة تعلم عملية يف عليها احلصول مت اليتتنمية القيمة االخالقية  .2

 :ىو بندار النبونج مدرسة دار الفتاح القرآنية ادلتوسطة

 اإلدارة3 ترتيب على حصلت تنمية القيمة االخالقية عملية من ادلرحلة يفأ(. 

 القدرات3 تطوير اهلل تزايد أمانة3 إعطاء والثقة3 والصدق3 وادلسؤولية3 االنضباط

 .والفضول الشاق العمل

يف مدرسة دار الفتاح القرآنية  ميالتعل تنفيذ مرحلة يفتنمية القيمة االخالقية ب(. 

 األولية األنشطة: أجزاء ثالثة إىل تقسيم يتم اليت بندار النبونج ادلتوسطة
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 التواصلية3 مكافأة3 اإلجناز ادلسؤول3 الفضول3 الديين3 اسبة ىي: واخل واألساسية

 والسالم واحلب القراءة3 فرحة مجيل3 ادلستقل3 االجتماعية3 الرعاية الدديقراطي3

 .والتسامح

 التسامحاليت مت تنمية عليها ىي:  القيمةىي التقييم  اخلاسبة نشطةاال مليةج(. ع

 .والدينية وادلسؤولية
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 الخامس بابال

 االستنتاجات واالقتراحات والخاتمة

 

 

  اتاإلستنتاج . أ

األخالقية في  القيم لتنميةتعليم العربية  " عنوبناء على وصف لنتائج البحث والنقاش 

،  الرسالة العلميةيف ىذه ا "، والذي مت تقدميهالنبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية المتوسطة

 :االستنتاج بأن ة رسمميكن للمؤلف

قا تنفيذىا وف النبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية املتوسطةيف تعلم اللغة العربية  .1

 .التخطيط والتنفيذ والتقييم من مرحلةلإلجراءات بدء 

 والصدق، واملسؤولية، االنضباط اإلدارة، ترتيب على حصلت تنمية القيمة االخالقية .2

 اإلجنازة، الديني، والفضول الشاق العمل القدرات، تطوير اهلل تزايد أمانة، إعطاء والثقة،

 واحلب القراءة، فرحة مجيل، املستقل، االجتماعية، الرعاية الدميقراطي، التواصلية، مكافأة،

 .والتسامح والسالم
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 اإلقتراحاتب.  

األساس كان من يف  النبونجبندار  مدرسة دار الفتاح القرآنية املتوسطةتعلم اللغة العربية يف 

 :ةاملخطط جيدا وتنضج متاما أن ىناك بعض االقرتاحات من املؤلف

 .طاقم خاص لتوثيق تقدم املدرسة كل عام للمدرسة لتملكجيب  .1

اليت ميكن  املواد درام اللغة العربية مع وسائل اإلعالم اليت ميكن أن تثري املصيتسهيل تعل .2

 .مياستخدامها عندما تتم عملية التعل

قراءة وتطبيق يف  ةبطل( لتسهيل الترمحتهاو  احملفوظاتها يف أماكن اسرتاتيجية )جيب وضع .3

 .تعليم الشخصيات

الذين يتقنون الدروس العربية  ةبعلمون مكافتت أكثر فحفيزاا للطلمن املتوقع أن يقدم امل .4

 .بشكل جيد
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 . الخاتمةج

العلمية و بفضلو استطاعت الباحثة احلمد هلل رب العاملني، الذي بنعمتو تتم ىذه الرسالة 

فتشكر الباحثة شكرا جزيال إىل الناس على مجيع املساعدة  و  .على إمتام ىذه الرسالة العلمية

 التشجيع و الدوافع مدة كتابة ىذه الرسالة العلمية.

وعت الباحثة على أن كتابة ىذه الرسالة العلمية من ناحية املضمون أو الرسم ما زالت بعيدة 

الدرجة الكاملة. و ىذا قد سببها نقصان املراجع و خربة الباحثة لذلك ترجى االقرتاحات و من 

 النقد إلجادة الكتابة أحسن.

 لعل ىذه الكتابة البسيطة نافعة للباحثة خصوصا و للقارئني عموما. إن شاء اهلل من اآلمني.
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