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Abstract 
This research is motivated by the demoralization of most of the students who still 
behave badly due suboptimal character education. This research describes and 
analyzes the character values according to the Ministry of National Education which 
are instilled in students in the process of Arabic learning, and the inhibiting and 
supporting factors for the application of these character values. The study uses a 
qualitative approach with descriptive method. The results showed that the 
application of character values in the process of Arabic learning is included in the 
planning, implementation, and assessment. The teacher integrated character 
education in the process of Arabic learning by using various approaches, methods, 
and strategies. Character values that are applied in the process of Arabic learning 
consist of 21 values. Integrating character values in the process of Arabic learning is 
inseparable from the inhibiting factors and supporting factors which include nurture 
and nature factors. Thus, Arabic teachers always try to instill character values to 
students effectively so that students not only understand the subject matter but also 
gain positive characters. This research suggests follow-up research studies by 
comparing two or more educational institutions. 
Keywords: Character Values; The Ministry of National Education; Arabic Learning; 
Teenager 

Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh demoralisasi pelajar yang mayoritas masih 
berperilaku kurang baik disebabkan pengembangan karakter yang belum optimal di 
bidang pendidikan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai 
karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang ditanamkan kepada siswa 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab, serta faktor penghambat dan pendukung 
penerapan nilai-nilai karakter tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
nilai-nilai karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab tercakup dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian. Guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 
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bahasa Arab dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, metode, dan 
strategi. Nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab meliputi 21 nilai. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor 
pendukung yang mencakup faktor nurture dan nature. Dengan demikian, guru 
bahasa Arab selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa secara 
efektif sehingga siswa tidak hanya memahami materi pelajaran tapi juga 
memperoleh karakter positif. Penelitian ini menyarankan adanya penelitian lanjutan 
dengan mengkomparasikan dua atau lebih lembaga pendidikan. 
Kata Kunci:Nilai-Nilai Karakter; Kementerian Pendidikan Nasional; Pembelajaran 
Bahasa Arab; Remaja 

 
 املقدمة 

التعليمية دور كبري يف بناء شخصية    ، خاصة يف عصر تكنولوجيا واإلنرتنت التالميذ للمؤسسات 
(Muassomah et al., 2010).   التعليم كمركز للتميز يف إعداد الشخصية البشرية املتفوقة، واليت ستصبح

مل تعد املؤسسات .  (Rokhman et al., 2014)  فيما بعد عوامل التغيري يف األمة اليت جتلب الرخاء لألمة 
املعرفةال لنقل  أماكن  وسلوكهم وشخصيتهم تعليمية جمرد  الشباب  مواقف  لتشكيل  أيًضا كمنتدى  ولكن   ،

وقيادهتم. وابلتايل، من املناسب التفكري يف بعض القيم األساسية وطابع األمة اإلندونيسية وتنميتها جلميع 
  . (Feszterova & Jomova, 2015)  التعليم  األجيال الشابة يف شكل بناء الشخصية الوطنية من خالل 

أو شخصية أخالقية  تشكيل  على  العاملي كبريا  السريع يف عصر  التكنولوجي  تطور  األمة.   يؤثر 
ترتتب العوامل على الشخصية املضمنة يف التالميذ، سواء كان العوامل الوراثية والبيئية يف حياهتم. وميكن 
للشخصية إظهار هوية شخص ما حىت ميكن لنضج الشخصية قياس جودة الشخصية. ينتشر العاملي يف 

ظر هذه الظاهرة على فقد شخصية اجملتمع سرعة، وخاصة بني املراهقني، يؤثر كبريا على حياهتم. وميكن ن
غالًبا ما تسمع معلومات وحتدث األحداث اليت ُتظهر شخصية الشباب، من خالل  الشباب كئندونيسيني.

يف املدرسة،   ، واملعارك بني التالميذ، وإساءة(bullying)  التنمر   وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية، منها
ذلك  وسوء إىل  وما  املخدرات،  مشكلة استخدام  اآلن  حىت  إندونيسيا  تواجه  اليت  املشكلة  فإن  لذا   .

 أخالقية، مما تدل على أن أهداف التعليم الوطين مل تتحقق، وهي فشل يف غرس القيم األخالقية للتالميذ 
(Saepuddin et al., 2020). 

يف احلقيقة، هتدف الرتبية إىل تغيري سلوك اإلنسان لألفضل. الرتبية هي  عملية االستيعاب الثقايف 
يف جمال أوسع، أي    داخل الشخص واجملتمع ليكون حضارًًي. الرتبية ليست فقط أداة لنقل املعرفة، ولكن 

ناس اليت تتجلى يف املواقف كوسيلة للثقافة وتوزيع القيم. مبعىن آخر، هتدف الرتبية إىل تشكيل شخصية ال
، تنص 3املادة    2الفصل    2003سنة  20رقم  UUSPNوالسلوك يف حياهتم. وظيفة الرتبية الوطنية حسب  
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على أن "الرتبية الوطنية تعمل على تطوير الكفاءات وتشكيل الشخصية وحضارة األمة الكرمية يف سياق 
 Omeri, 2015; Zukhaira, M. Yusuf, dan)يذ"احلياة الفكرية لألمة، هتدف إىل تطوير إمكاانت التالم

A. Hasyim, 2013) .   الرتبية اإلسالمية تكوين اإلنسان بشخصية متكافئة ومتوازنة، وهي ليس وهتدف 
من املتوقع أن و   . (Frimayanti, 2017)  فقط يف جماالت الدين والعلم، ولكن أيًضا يف املهارات واألخالق

 ,Jusita, 2016; Mustaqim, 2015; Resviya)  حيدث إدخال القيم األخالقيةيف مجيع املواد الدراسية

 مبا يف ذلك اللغة العربية.  (2017
األخال القيم  تطوير  هو  العربية  اللغة  تعليم  يف  األخالقية  القيم  وغرسها يف  واستنباط   التالميذ قية 

التعليم،   أنشطة  من  سلسلة  إعداد  يف  املعلم  جاهزية  من  سواء  العربية،  اللغة  تعليم  يف  عملية   و أاملدجمني 
استناًدا  .  (Hamdun, 2016)  التعليم وتقييم تعليم القيم األخالقية اليت يتم تطبيقها يف تعليم اللغة العربية 

( بشكل أ  2010إىل تنوع القيم الثقافية املوجهة حنو الشخصيات يف إندونيسيا، قامت وزارة الرتبية الوطنية ) 
بصياغة   جي  18عام  شخصية  من قيمة  األخالقية  القيم  وتتكون  التعليم.  أثناء  األطفال  عند  تطويرها  ب 

وروح  والفضول،  والدميقراطي،  واملستقل،  واإلبداعي،  واجلهد،  واالنضباط،  والتسامح،  والصادق،  الدينية، 
 الوطنية، وحب الوطن، واحرتام اإلجناز، والصداقة / التواصلية، وحب السالم، وحب القراءة، ورعاية البيئة، 

يتم تفسري شخصية الفرد نفسيا كنتيجة لتكامل أربعة .  (Abidin, 2012)  ورعاية االجتماعية، واملسؤولية 
 . (Setiyawan, 2015)  وهي عمل القلب وعمل العقل وعمل اجلسد وعمل الذوق والنيةأجزاء،  

ن الدراسات السابقة أو احلالية متيل إىل رؤية تنفيذ الرتبية األخالقية يف تعليم اللغة العربية بطريقة إ
يف  التعليم  ختطيط  حسنةمنط  أسوة  خالل  من  التعليم     (Shodiq, 2014) وإعطاء التعليم،  وأنشطة   ،

تنمية الشخصية يف   وكذلك   . (Syahnaidi & Baroroh, 2018)  النصيحة العربية يف  اللغة  دور معلمي 
والتقييم التعليم  الشخصية يف  تنمية  وتنفيذ  التعليم  العربية من خالل ختطيط  اللغة   .(Aini, 2018)  تعليم 

 Mufidah)قية من خالل استخدام طريقة التعليم اإلبداعية، مثل املسرحيةوميكن أن يتم دمج الرتبية األخال

& Pratama, 2018).   من بطرق خمتلفة، سواء  العربية  اللغة  تعليم  األخالقية يف  القيم  تنفيذ غرس  ويتم 
. املفهوم األساسي لدمج الرتبية (Zuliana, 2017)  األنشطة داخل املنهج الدراسي أو األنشطة الالمنهجية 

اللغة العربية هو   تنظيم الرتبية القيادية وتطويرها لبناء الكفاءة والتميز لدى التالميذ يف األخالقية يف تعليم 
الرتبية  الوطنية الذي صاغته وزارة  الثقافية الشخصية  الرتبية  اندماجا مع مفهوم  جمال األخالق والشخصية 

. بناء على هذه الدراسات، اليوجد حتليل متعمق فيما يتعلق (Maisaroh, 2016)  2010الوطنية يف عام  
 م اللغة العربية. بتطبيق الرتبية األخالقية اليت صاغتها وزارة الرتبية الوطنية يف عملية تعلي
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التالميذ يف  التالميذ، مبا يف ذلك  لدى  اإلجيابية  الشخصية  تراجع  اليت حتدث اآلن هي  الظاهرة 
املدرسة الثانوية اإلسالمية. بناًء على املالحظات واملقابالت قبل البحث، ال يزال بعض التالميذ يف هذه 

ا اللغة  تعليم  أيًضا عندما املدرسة يُظهرون سلوًكا غري مبال يف عملية  تنفيذها. حيدث هذا  يتم  اليت  لعربية 
االنضباط يف عملية  التالميذ إىل  يفتقر  املعلمني والزمالء مبوقف ولغة غري مهذبة. وكذلك،  يتفاعلون مع 
املعلمة  وتشعر  سرواهلم،  خارج  املدرسي  الزي  يضع  وأحياان  التنمر،  التالميذ  ويفعل  العربية،  اللغة  تعليم 

التالميذ، وكل هذا يرتتب على أتثري ابلعاملي.حدثت هذه الظاهرة بسبب عدم وجود   الصعوابت يف تنظيم
 القيم األخالقية ميتلكها كل فرد. 

يكون جنوح املراهقني والفساد األخالقي دلياًل على أمهية تطبيق القيم األخالقية يف عملية التعليم. 
الميذ أمر مهم للغاية، ولكنه مل يكن ذا معىن إذا مل إن التعليم الذي يتم تنفيذه لتحسني اجلوانب املعرفية للت

اليت جيب دعمها.  اإلسالمية  القيم  اإلجيابية، خاصة  الشخصية  املواقف يف شكل  يتبعه زًيدة يف جوانب 
من  عليها  احلصول  يتم  واليت  والثانية،  األوىل  الرئيسية  والكفاءات  األساسية  الكفاءات  مع  هذا  يتوافق 

 دمج اجلهود لغرس الرتبية األخالقية لتحسني شخصية التالميذ يف هذه املدرسة يف األهداف التعليمية. ت 
تعليم اللغة العربية. والقيم األخالقية اليت ُغرست مثل الصدق واالنضباط واملسؤولية وما إىل ذلك. أكدت 

أن ملواجهة  تكون مستعدة  أن  التالميذ جيب  أن عقلية  املدرسة  هذه  العربية يف  اللغة  من معلمة  واع خمتلفة 
لذلك، هتدف هذه الدراسة إىل حتدًيت التطور التكنولوجي السليب اليت ميكن أن تفسد شخصية التالميذ.  

العوامل الداعمة والعائقة من تطبيق   أن تصف تطبيق القيم األخالقية يف عملية تعليم اللغة العربية وحتللها و
 .يف إندونيسياالثانوية اإلسالمية   إحدى املدارسالميذ الفيم األخالقية يف عملية تعليم اللغة العربية لت

 
 املنهجية 

ألن   التحليلي  الوصفي  ابألسلوب  الكيفي  املدخل  هو  البحث  هلذا  املستخدم  املدخل  هذا إن 
تاج إليه لصورة املعلومات املبنية والتفصيلية والتكون على العددية. يعرف البحث الكيفي عموما البحث حي

ا الدراسة  أنه  املوقف على  أو  السياق  يف  إجراءها  أو  هبا  القيام  وميكن  الوضعية  فلسفة  على  اسنادا  ليت 
البحثالطبيعي، حيث   هذا  مث  جب  قام  الصور،  أو  الكلمات  أو  البياانت  مع حللمع  استقرائية  بطريقة  ها 

. بعبارة (Sugiyono, 2016)  الرتكيز على املعاين اليت يذكرها املشاركون، وتصف العملية بلغة مقنعة ومعربة
والبحث  اجلمل.  أو  الكلمات  شكل  تفسر يف  بل  األرقام  من  البحث  هذا  يف  البياانت  التوجد  أخرى، 

اآلن.  الوصف جتري  اليت  األحداث  أو  الظاهرة  وصف  إىل  يسعى  حبث  هو  الوصفي ي  البحث  يدرس 
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واألنشطة  العالقات  مبا يف ذلك  املواقف،  اجملتمع، وبعض  املطبقة يف  اجملتمع، واإلجراءات  املشكالت يف 
 . (Linarwati et al., 2016)  واملواقف واآلراء والتأثريات من الظاهرة 

املدرسة الثانوية اإلسالمية الذي يتكون من ثالثة صفوف  منالفصل األول  هذا البحث على  وركز
املتفوق والصف املمتاز.    العادي والصف  التالميذ إىل أن وهي الصف  يف الصف املمتاز واملتفوق، مييل 

ا التالميذ يف الصف العادي يكونوا جيدين وسيئني متوازاًن ألهنم يعتربون أيًضا أن درجاهتم اثبتة ومرتفعة. أم 
مييلون إىل التصرف سيئا وجتاهل كل أمر املعلمة. ولذلك، العالقة بني القيم األخالقية وعملية تعليم اللغة 
من  يقلل  أن  ميكن  ألنه  السيئ  للتصرف  املتفوق  والصف  املمتاز  الصف  يف  التالميذ  خمافة  هي  العربية 

 درجاهتم وسيشعر التالميذ ابحلرج. 
ا العربية ومصادر  اللغة  البشري وهو معلمة  البحث تنقسم إىل ثالثة هي املصدر  لبياانت يف هذا 

والتالميذ، واملصدر املكاين يشمل الثابت واملتحرك، واملصدر الواثئقي وهو اتريخ املدرسة والصورة والبياانت 
احملتاجة يف هذا البحث.   الثنائية وهلم جرا. وحتتاج الباحثة إىل أدوات مجع البياانت للوصول إىل البياانت 

ويف هذا البحث استخدمت الباحثة التحليل   فتجمع الباحثة البياانت عن طريق املالحظة واملقابلة والواثئق.
ألن التحليل يتم عندما جيري مجع البياانت وبعد  (Interactive Model)الوصفي ابلطريق الطراز التفاعلي 

نة. اقرتح ميلس وهوبريمان أن األنشطة يف حتليل البياانت النوعية االنتهاء من مجع البياانت خالل فرتة معي
مشبعة البياانت  حبيث كانت  اكتماهلا،  حىت  استمرارا  وجيري  تفاعلي  بشكل  إجراءها   ,Sugiyono)  ت 

 . ويف هذا التحليل أربع خطوات وهي مجع البياانت وختفيض البياان وعرض البياانت واالستنتاج.(2016
 

 نتائج البحث واملناقشة 
 العربية وزارة الرتبية الوطنية يف عملية تعليم اللغة  معايري  تطبيق القيم األخالقية على ضوء  

 القيم األخالقية   ختطيط
تكون اخلطوات يف إعداد التدريس اليت قررته وزارة الرتبية والثقافية من صياغة األهداف التعليمية، ت

الرتبية   أمهية  إىل  ابلنظر  التقييم.  أدوات  وصياغة  التعليم،  اسرتاتيجية  واختيار  التعليمية،  املادة  واختيار 
ة هدفًا غري مباشر لتعليم اللغة العربية. مل يتم تصميم الرتبية األخالقية يف املدرسة، أصبحت الرتبية األخالقي

األخالقية يف تعليم اللغة العربية يف شكل خطة التدريس اخلاصة ألن القيم األخالقية تتم دجمها يف املقرر 
الدراسي وخطة التدريس اليت وضعتها املعلمة يف بداية التعليم اليت سيتم غرسها للتالميذ. وتكيف أدوات 
التعليم يف وضعها وتنفيذها مع ظروف الصف وخصائص التالميذ، لذلك أحياان خيتلف ختطيط تعليم اللغة 
يركز  حيث  املدرسة،  هذه  يف  املطبق  املنهج  مع  يتوافق  املعلمة  وضعته  الذي  والتخطيط  وتنفيذه.  العربية 
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األخال الرتبية  تضمني  يتم  عموما  تنفيذه.  يف  األخالقية  الرتبية  على  األساسية املنهج  الكفاءات  يف  قية 
لذلك، توجد الرتبية األخالقية يف األهداف التعليمية ومتتلئ أنشطة   والكفاءات الرئيسية يف خطة التدريس.

ووسائل املستخدمة  والطرق  التعليمة  املواد  يف  وضعتها  يتم  اليت  األخالقية  ابلقيم  ومصادر   التعليم  التعليم 
 التعليم.  التعليم وتقييم

 م األخالقية تنفيذ القي
. ملية تعليم اللغة العربية للتالميذ قالت معلمة اللغة العربية أهنا تسعى لتطبيق القيم األخالقية يف ع

، حيث يتم من املدرسة الثانوية اإلسالميةالفصل األول  ويتعزز ذلك بنتائج املالحظات اليت ت إجراؤها يف  
التالميذ بدًءا من األنشطة القيم األخالقية لدى  النهائية. يف   غرس  األولية واألنشطة األساسية واألنشطة 

األنشطة األولية، تبدأ املعلمة يف إعداد التالميذ جسدًًي ونفسًيا. عندما تدخل املعلمة الصف، تكون حالة 
األنشطة،  املوقف. يف هذه  اإلمكان حتسني  قدر  أن حتاول  املعلمة  منتظمة، لذا جيب على  التالميذ غري 

ملداخل والطرق واالسرتاتيجيات املتنوعة اليت تشمل األسوة واألوامر والتوبيخ. بعد دخول تستخدم املعلمة ا
على  لذلك جيب  املعلمة،  بقول  يهتمون  وال  مشغولني  يكونوا  أن  إىل  التالميذ  مييل  األساسية،  األنشطة 

واإلرشادات من  بشكل مجاعي، تقدم املعلمة التوجيهات املعلمة التغلب على هذا املوقف فردًي أو مجاعيا. 
خالل إدخال القيم األخالقية يف كل اخلطوات التعليمية. ويتم غرس القيم األخالقية فردًي من خالل إقبال 

 التالميذ مباشرة وتوبيخهم عندما يرتكبون أفعااًل تعكر مع األنشطة التعليمية.
جعل التالميذ نشطا كما ينظر إىل جهود معلمة اللغة العربية يف غرس القيم األخالقية يف كيفية  

أثناء عملية التعليم. حيتاج التالميذ يف الصفوف العادية إىل اهتمام املعلمة على األكثر من الصف املمتاز 
والصف املتفوق. ويرجع ذلك إىل شخصية التالميذ يف الصفوف العادية الذين مييلون إىل التصرف سيئا 

البيئة وأصدقائهم ومعلميهم. ابلشخصيات املختل املعلمة طرقًا خمتلفة على  فة يف كل الصفوف، تستخدم 
املتفوق  والصف  العادية  الصفوف  يف  العربية،  اللغة  ملادة  التعليمية  األنشطة  يف  األخالقية.  القيم  لغرس 
الذي  التحفيز  إىل  التعليم. ويرجع ذلك  للمشاركة يف هذا  التالميذ حًقا  يتحمس بعض  املمتاز،  والصف 

ا بداية  املعلمة يف  للمادة تقدمه  العربية حبيث رؤية جيدة   اللغة  تعيلم  األول يف  االجتماع  أو يف  ملستوى 
 التالميذ من خالل قدرة   القيم األخالقيةوميكن رؤية جناح املعلم يف تنفيذ العربية مصورة يف أذهان التالميذ. 

 . (Julaiha, 2014)الدراسية ابلوضع يف العامل احلقيقي  على ربط املواد  
االستال وهي:  مراحل،  مخس  من  األخالقية  القيم  فيها  اليت  العربية  اللغة  تعليم  عملية  م، تتكون 

من  تتكون  اليت  التعليم  أنشطة  يف  املراحل  هذه  وتشَمل  والتوصيف.  والتنظيم،  والتقييم،  واالستجابة، 
األنشطة  يف  املعلمة  من  املستخدمة  والطرق  النهائية.  واألنشطة  األساسية  واألنشطة  األولية  األنشطة 
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ا العربية  االلغة  معلمة  تقول  عندما  يتم ذلك  األسوة:  أوال،  الدرس التعليمية هي:  بداية  والتحية يف  لدعاء 
: تقوم املعلمة بذلك عندما ترى صفا التدريبوهنايته، وتقرأ النصوص العربية، وتتصرف لآلخرين. اثنيا،  

التعليم وترتيب مالبسهم. اثلثا،  بدء  قبل  الصف  بتنظيف  أنيقة مبطالبتهم  التالميذ غري  وسخا و مالبس 
ك التالميذ السيئة، مثل عدم االنتباه إىل الدرس يف الصف، النصيحة: يتم ذلك عندما تنظر املعلمة سلو 

التالميذ أبوامر  يهتم  عندما ال  يتم ذلك  االنتباه:  رابعا،  والعصيان، وغريها.  التعليم،  أثناء  املشاكل  جعل 
التدريبات حىت  التعليمية. تشرف عليهم املعلمة وتوجههم يف أداء  املعلمة للقيام ابلوظائف املتعلقة ابملواد 
التعليم.  التالميذ أصدقائهم يف عملية  يتم ذلك عندما يعكر  العقوبة:  يشعروا أبهنم يهتمون هبا. خامسا، 
تعطي املعلمة العقوابت املؤدبة، مثل قراءة كلة االستغفار، وحفظ السورة القصرية يف القرآن، والوقوف أمام 

 الصف حبفظ املفردات، وغريها.
 تقومي القيم األخالقية 
الت خطة  األول  دريس  يف  اإلسالميةللفصل  الثانوية  املدرسة  ملواقف    من  اخلاص  التقييم  دليل 

تشمل   واملهارات.  املعرفة  تقييم  بعد  يقع  الذي  التعليم  عملية  أثناء  اللغة   تقييمالتالميذ  تعليم  يف  املوقف 
النشاط والتعاون والشجاعة واالنفتاح على آراء اآلخرين واملسؤولية.   على كل تقييم  الهذا  ينطبق  و العربية 

تعين جيد جًدا،   A. يتم وضع معايري تقييم املوقف يف عدة فئات، وهي  الفصل األولومجيع أنواع    املهارات
التدريبات   القيم األخالقية أيًضا يف كراسة  تعين أقل. ويوجد تقييم  Dتعين كافية، و    Cيعين جيد، و    Bو  

يم اللغة العربية مستوًي واحًدا. قالت معلمة اللغة العربية أن وبطاقات التقرير كنتيجة هنائية للتالميذ أثناء تعل
املعلمة من التالميذ أن ميلئو التدريبات. ت  القيم األخالقية مكتوب يف كراسة  تقييم ها نفسيا كشكل طلب 

من إدراكهم يف التصرف وغرضهم يف تعليم اللغة العربية. وتضع املعلمة تقييم القيم األخالقية يف بطاقات 
 . A B C Dرير بشكل  التق

يتم تقييم كفاءة املوقف من خالل املالحظة والتقييم الذايت وقائمة يومية. تتوافق هذه أداة التقييم  
مع الكفاءات األساسية يف اجلوانب الروحية واالجتماعية. أما الطرق املستخدمة لتقييم القيم األخالقية اليت 

( قيام إبجراء تقييم قياسي مضمن يف أدوات 1العربية هي: ) تغرسها املعلمة لدى التالميذ يف تعليم اللغة  
( تقييم هذه العناصر األخالقية 3( وضع مؤشرات لتقييم القيم األخالقية؛ ) 2التعليم مثل خطة التدريس؛ ) 

املالحظة. خالل  يف من  إدراكهم  من  التالميذ كشكل  من  التدريبات  يف كراسة  املواقف  تقييم  ملء  يتم 
أن التقييم الذايت يف الرتبية   ( 2015رويب )  تعليم اللغة العربية. يتوافق هذا مع حبثالتصرف وغرضهم يف  

عن  أي  فعلوه،  مبا  الشعور  أو  العمل  نتائج  لتحليل  املعلمني  مبساعدة  التالميذ  من  تنفيذه  يتم  األخالقية 
التعليم   وعملية  العمل  لنتائج  مرجعية  قائمة  عالمة  وإعطاء  احملتوًيت،  قائمة  ملء  هبا طريق  ميرون   اليت 
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(Rubei, 2015).   اللغة العربية، حيث يتم تضمني لذلك، تقييم القيم األخالقية تتكامل أيًضا مع مادة 
التدريس و كراسة  هذا القيم األخالقية يف    التقييم يف خطة  تقييم  التقرير. واليوجد  بطاقات  التدريبات و 

 املعرفة وتقييم نفس احلركي.   كشف احلضور ألن فيه تقييمان فحسب ومها تقييم
وتقييم   والتنفيذ  التخطيط  وهي  مراحل،  ثالث  إىل  الشخصية  تطوير  ينقسم  الكلية،  الناحية  من 

املتابعة    (Putry, 2018)  النتائج أندي  القيم األخالقية مهم .  (Prastowo, 2018)ويضيف  إن تطبيق 
جًدا للتالميذ ألهنم اجليل القادم من األمة يف املستقبل. ال تصبح الرتبية األخالقية يف املدرسة كمادة بل 

األخالقية يف   هو متكامل يف التعليم، مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية. كمدرسة إسالمية، يتم تنفيذ الرتبية
خالل  من  التعليم  يف  مدمج  األخالقية  الرتبية  تنفيذ  أن  ويبووو  أوضح  املدرسية.  والربامج  التعليم  عملية 
إدخال القيم، واندماج القيم يف سلوك التالميذ من خالل عملية التعليم اليت حتدث داخل الصف وخارجه 

إىل جعل التالميذ استيعاب املواد املستهدفة ومعرفة   يف مجيع املواد الدراسية. وابلتايل، هتدف أنشطة التعليم
. توصي احلكومة (Wibowo, 2016)  علها سلوًكا يف احلياة اليوميةاألخالقية وإدراكها واستيعاهبا وجالقيم  

من خالل وزارة الرتبية الوطنية أبن تقوم كل مؤسسة تعليمية بتنفيذ الرتبية األخالقية وإدراجها يف أنشطة 
، مثل  استخدام طرق التعليم اليت تشجع التالميذ على النشاط وميكن ارتباط  (Zulhijrah, 2015) التعليم

احلياة  مع  التعليمية  األخالقية  .(Aini, 2018)  املواد  القيم  لتطوير  التعليم  عملية  وصف  تطوير   وميكن 
 . (Mutaqin, 2014)والطرق واالسرتاتيجيات املختلفة يف التعليم    املداخل   ابستخدام

 ا غرس القيم األخالقية للتالميذ،س العلوم للتالميذ ولكن جيب عليها أيضً التقوم املعلمة فقط بتدري
ألنه عندما يتم تضمني حمتوى الشخصية يف التعليم، فإنه ال يتعامل فقط مع مستوى املعرفة واملهارة، ولكنه 

املوقف  مستوى  على  أكرب  بشكل  أيًضا  املعلمني   . (Sugiarto, 2013)  يتعامل  على  جيب  حملمد،  وفًقا 
ت وسلوك  شخصية  تطور  يتم  مراقبة  اليت  املعرفة  استخدام  التالميذ  يساء  ال  حىت  األكثر  على  الميذهم 

استيعاهبا الرتكاب أعمال غري أخالقية. وجيب أن يبدأ الرتبية املتكاملة الذي جيمع بني النظرية والتطبيق يف 
تلميذ قلب كل  ويلمس  معىن  أكثر  تعليمنا  يكون  حبيث  الرتبية و . (Ilahi, 2014)  املدارس  يكون  لن 

فقط حبيث جيب على مجيع أعضاء املدرسة   األخالقية أمثال وانجًحا إذا ت تنفيذها عدد من أعضاء املدرسة
املشاركة يف غرس القيم األخالقية على التالميذ.وفًقا لطبيعة قيمة الرتبية األخالقية هيجهد مدرسي مشرتًكا 

 صبح جزًءا ال يتجزأ من ثقافة املدرسةاملعلمني، واملواد الدراسية، وأن تبشكل مشرتك من  ا حبيث يتم تنفيذه
(Afandi, 2011) واجملتمع الوالدين  مسؤولية  أيًضا  هي  األخالقية  الرتبية  حىت   ،(Raminem, 2018; 

Wiyono, 2012) . 
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، واألسوة (inculcation)  غرس القيمة   ميكن تطبيق القيم األخالقية يف املدارس بعدة طرق، وهي 
(modeling)والتسهيل ، (facilitation) وتنمية املهارات ، (skill building)  (Mustaqim, 2015) بناًء .

القيم األخالقية يف عملية  العربية يف دمج  اللغة  الذي تستخدمهما معلمة  الفردي واجلماعي  على مدخل 
التعليم، ميكن تقسيم هذا املدخل إىل ثالثة أنواع من تصنيف األنواع اخلمسة. أوال، مدخل غرس القيمة. 

هذا املدخل إىل قبول بعض القيم االجتماعية من قبل التالميذ وتغيري قيم التالميذ اليت ال تتوافق مع   يهدف
القيم االجتماعية املطلوبة، ابستخدام طريقة األسوة والتعزيز اإلجيايب والسليب. اثنيا، مدخل توضيح القيمة. 

مشاع  تقييم  على  التالميذ  ملساعدة  اجلهود  على  املدخل  هذا  بقيمهم يؤكد  وعيهم  لزًيدة  وأفعاهلم،  رهم 
مدخل  اثلثا،  وغريها.  أو صغرية،  واملناقشة يف جمموعات كبرية  والكتابة  احلوار  طريقة  اخلاصة، ابستخدام 
التعليم للعمل. يؤكد هذا املدخل على اجلهود لتوفري الفرصة للتالميذ للقيام أبعمال أخالقية، سواء فردًي أو 

 مجاعيا يف جمموعة. 
ا األسوة  تشمل  العربية  اللغة  معلمة  تستخدمها  اليت  األخالقية  الرتبية   والتدريب سرتاتيجيات 

عملية  أثناء  الصف  وظروف  وسلوكهم  التالميذ  مواقف  مع  تتكيف  اليت  والعقاب،  واالنتباه  والنصيحة 
وهي األمثلة أوضح عبدهللا انصح علوان أن طرق املؤثرة يف غرس الرتبية األخالقية للتالميذ مخسة، التعليم.  

بية  تتضمن إسرتاتيجية تنفيذ الرت   .(Lubab, 2014)  ، والنصيحة، واالهتمام، والعقابوالتدريبأو األسوة،  
واملراقبة  األخالقية والتعاون،  والتنفيذ  القدرات،  وبناء  التنظيمي،  والتطوير  االجتماعية،    والتقييم   التنشئة 

(Muchtar & Suryani, 2019).   كن أن يبدأالقيم األخالقية مينتيجة البحث أن تنفيذ    ويتفق ذلك مع 
للتالميذ در ب التعليمية ويقدمها  املادة  تتم عملية  وابلتايل.  اسة متعمقة ألهداف  من خالل عملية   غرسها ، 

تتطلب عملية الرتبية األخالقية يف بناء شخصية .  (Santosa, 2014)  ظهرها املعلمواألسوة اليت ي  التدريب
والرع والواجبات  األسوة  القيام هبا من خالل  اليت ميكن  الصحيحة  الطريقة  والربامج التالميذ  والتدريب  اية 

 . (Abdurrahman, 2016)  التدريبية ومشاركة التالميذ يف األنشطة املختلفة، واملكافآت والعقوابت 
متيل معلمة اللغة العربية إىل استخدام طريقة احملاضرة لغرس القيم األخالقية ألهنا معترب أن التالميذ 

أن هناك حاجة إىل هنج ابجناسيال والرتبية  سيف الدينر  ذكحيتاجون إىل التفامهات املتعلقة ابلقيم األخالقية.  
واملساعدة  والتسامح  االحرتام  قيم  على  حتتوي  واليت  الطلبة،  لدى  الشخصية  قيم  غرس  أجل  من  املدنية 

وأضاف عبد هللا أن استيعاب قيم الشخصية يف املدارس الثالث .  (Saepuddin et al., 2020)  والوحدة
، والعالقة مع اجملتمع حول ، ومل يناقش شخصية الطفليف يوجياكارات يعكس الطابع الشخصي والشخصي 

القصة .  (Abdullah et al., 2019)  الطفل هنج  خالل  من  الشخصية  املعلم  يغرس  أخرى،  انحية  من 
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يف  الشخصية  زرع  تدعم  اليت  املدرسية  والكتب  الوقت  بقلة  مقيد  وهو  اإلجنليزية،  اللغة  تعلم  يف  السردية 
 .(Faridi, 2014) عملية التعلم

ويتفق هذا مع نتيجة البحث   اللغة العربية من خالل املالحظة.  يتم تقييم القيم األخالقية يف تعليم
إبجراء املالحظة املباشرة ووضع العالمة على كشفاحلضور   تنفيذ القيم األخالقية يف الصف  املعلمة تقيم  أن 

تعترب املعلمة أن غرس الشخصية انجح إذا يستطيع التالميذ احرتام   . (Agustini et al., 2014)  للتالميذ
وفًقا  للتالميذ.  الشخصية  غرس  جناح  لقياس  خاصة  مؤشرات  املعلمة  متتلك  العربية.  اللغة  تعليم  عملية 

حماو كل هو  األخالقية  الرتبية  سياق  يف  التقييم  اليت سوما،  الشخصية  مبؤشرات  األطفال  سلوك  ملقارنة  لة 
 ,Kesuma)وضعها املعلم واملدرسة من خالل عملية القياس ابستخدام اختبارات معينة أوغري االختبارات

. يقول ويبووو إن خطوات تقييم حتصيل تنفيذ الرتبية األخالقية تشمل وضع مؤشرات للقيم املتفق (2013
 ,Aini)عليها، وإعداد أدوات التقييم، وتسجيل إجناز املؤشرات، وحتليل نتائج التقييم، ومتابعة نتائج التقييم

2018) . 
 ية قة يف عملية تعليم اللغة العربالقيم األخالقية املطب 

العربية تشمل  اللغة  تعليم  اليت ت تطويرها يف  القيم األخالقية  الواثئق، فإن  نتائج حتليل  بناًء على 
واملسؤولية،  واالحرتام،  والتسامح،  والتعاون،  والفضول،  والشجاعة،  والدقة،  القراءة،  وحب  الدينية، 

التدريس   خطة  يف  املدرج  املوقف  تقييم  يتضمن  واإلبداعي.  النشاط والدميوقراطي،  وهي  معايري،  عدة 
والتعاون والشجاعة واالنفتاح على آراء اآلخرين وموقف املسؤولية. أظهرت نتائج املقابالت مع معلمة اللغة 
العربية أن القيم األخالقية اليت ت تطويرها أو غرسها يف عملية تعليم اللغة العربية مل يتم تضمينها يف خطة 

وتشري حبث رتنوسري واآلخرين إىل   نضباط، ولكل منها تقييم خاص.التدريس، وهي الصدق واآلداب واال
وبناًء على نتائج   . (Retnosari et al., 2017)  أن املعلمني اندرا ما يطورون الصدق واالحرتام واالنضباط 

عليم اللغة العربية يف الصفوف، فإن القيم األخالقية اليت ت غرسها أو تطويرها أثناء املالحظات من عملية ت
والدميقراطي  واإلبداعي  واجلهد  والتعاون  القراءة  وحب  والشجاعة  والصدق  املسؤولية  تشمل  التعليم  عملية 

التواصلي وعناية البيئة  والتسامح والديين واالنضباط واملستقل واألدب والقيادة واالحرتام والدقة واألخوة أو  
 والفضول واحلازم وتقدير اإلجناز.

العربية  اللغة  تعليم  القيم األخالقية يف عملية  البياانت، ميكن استنتاج أن تطبيق  استناًدا إىل هذه 
األول  لتالميذ   اإلسالميةالفصل  الثانوية  املدرسة  والصف من  املتفوق  والصف  املمتاز  الصف  يف  سواء   ،
خيتلالعادي،   عنها ال  الصف.   ف  خمتلفة يف  التالميذ خصائص  لكل  من  الرغم  على  التدريس،  خطة  يف 

تتضمن القيم األخالقية اليت يتم غرسها فردًي الصدق واألدب واالنضباط، وتشمل القيم األخالقية اليت يتم 
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الميذ تقدير غرسها مجاعيا التعاون واالحرتام. ومؤشرات تطبيق القيم األخالقية يف عملية التعليم ميكن للت
يتم  اليت  األخالقية  القيم  تشمل  لذلك،  الصف.  يف  التعليم  تنفيذ  واليعكرون  العربية  اللغة  تعليم  عملية 
القراءة،  الدينية، واألدب، واملسؤولية، والصدق، والشجاعة، وحب  العربية:  اللغة  تطبيقها يف عملية تعليم 

والتسامح،   والدميقراطي،  واالبداع،  واجلهد،  والدقة، والتعاون،  والقيادة، واالحرتام،  واملستقل،  واالنضباط، 
 واألخوة أوالتواصلي، وعناية ابلبيئة، والفضول، واحلازم، وتقدير اإلجناز. 

شخصية ت تطويرها يف التعليم، بعض القيم اليت مل تتحقق يف تعليم اللغة العربية هي   18من بني  
ال وحب  اجلنسية،  السال روح  وحب  اال موطن،  والرعاية  الرتبية جتماعية.  ،  يف  املطورة  القيم  حتديد  يتم 

، والثقافة، وأهداف الرتبية (Pancasila)  بنجاسيالاألخالقية يف إندونيسيا من أربعة مصادر، وهي الدين، و 
اللغة .  (Ambarini, 2017; Puldri, 2017)  الوطنية يتم جتميع القيم األخالقية املطبقة يف عملية تعليم 

لعربية بطريقتني. أوالً، نظر إىل عالقة هذه القيم مببدإ أربعة أعمال )عمل القلب، وعمل التفكري، وعمل ا
اجلسد، وعمل الذوق والنية(. اثنًيا، نظر إىل عالقة هذه القيم حبقوق على هللا،  والنفس، واألسرة، واجملتمع 

 . (Samani & Hariyanto, 2013)  واألمة، وعامل البيئة
 ( عامل البيئة5جملتمع واألمة؛  ( ا4( األسرة؛ 3( النفس؛  2( هللا؛ 1* معلومات:  

 
 . 1اجلدول  

 تصنيف القيم األخالقية 

 القيم األخالقية  الرقم
عمل 
 القلب 

عمل 
 التفكري

عمل 
 اجلسد

عمل الذوق 
 والنية 

 املرتبطة 

 2، 1 نعم -  - نعم الدينية 1
 4، 3 نعم - - نعم األدب 2
 5، 4، 3 - - - نعم املسؤولية  3
 4، 3 نعم - - نعم الصدق  4
 5، 4، 3 - - - نعم الشجاعة  5
 2 - - نعم - حب القراءة  6
 4، 3 نعم نعم - نعم التعاون 7
 5،  4، 3، 2 - نعم نعم نعم واجلهد  8
 2 نعم - نعم - االبداع  9
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 4، 3 نعم - نعم نعم الدميقراطي  10
 4 نعم - - نعم التسامح  11
 2 نعم - نعم نعم االنضباط 12
 2 - - نعم نعم املستقل 13
 4، 3 نعم - - نعم القيادة  14
 5،  4، 3، 2 نعم - - نعم االحرتام  15
 2 نعم - نعم - الدقة 16
 4 - نعم - نعم األخوة أوالتواصلي  17
 5، 4، 3 نعم نعم - نعم عناية ابلبيئة 18
 5، 2 - - نعم - الفضول  19
 4، 3 - - - نعم احلازم  20
 4، 3 نعم - - نعم تقدير اإلجناز  21

 
 ية يف عملية تعليم اللغة العربية العوامل العائقة و الداعمىة من تطبيق القيم األخالق

القيم   تطبيق  من  العائقة  العوامل  أن  استنتاج  ميكن  واملقابالت،  املالحظات  نتائج  إىل  واستناداً 
واجملتمع. التالميذ األخالقية يف عملية تعليم اللغة العربية هي: أ( حياة التالميذ خارج املدرسة، مثل األسرة  

على  تؤثر كبريا  املدرسة  خارج  البيئة  إن  واجملتمع.  األسرة  يف  يعيشوا  أن  جيب  املدرسة،  يف  دائًما  ليسوا 
شخصية التالميذ ألهنم يتفاعلون ويتواصلون يف البيئة. لذلك، ميكن حتقيق القيم األخالقية اليت ت غرسها 

البيئة خارج املدرسة؛  العلوم والتكنولوجيا يؤثر كبريا على شخصية   يف املدرسة غري جيد يف  ب( إن تقدم 
مجيع   قبول  يتم  حبيث  ابإلنرتنت  املتصلة  اجلوال  التالميذ  مجيع  لدى  يكون  احلالة،  هذه  يف  التالميذ. 
عندما  ولكن،  تدخل.  اليت  الثقافات  تصفية  منهم  وتطلب  بسهولة  خمتلفة  عوامل  من  والثقافات  املعلومات 

ا التالميذ  املوقف اليستطيع  ج(  حياهتم؛  يف  تتجلى  اليت  السلبية  الثقافة  التالميذ  فيتبع  جيدا،  لتصفية 
لن  وقت  أي  املوقف، حىت  وهبذا  للتنفيذ.  الربانمج صعب  أن  يعتربون  حيث  املدرسة  لعناصر  التشاؤمي 

السيئة، والرتبية األخ التصرف والسلوك  التالميذ مييلون إىل  القيم األخالقية، حىت جيعل  القية  حيدث غرس 
هي جمرد ومهي دون عمل حقيقي والتتوقع تربية اجلسدية والروحية للتالميذ انجحا؛ د( الوقت. التالميذ يف 
املدرسة لفرتة حمدودة وجيب عليهم القيام أبنشطة خمتلفة حبيث ال ميكن حتقيق الرتبية األخالقية أمثال؛ ه( 

اء عملية التعليم حيث ال يهتم التالميذ ابملواد التعليمية عدم الرغبة والدافع لتعليم اللغة العربية. يظهر هذا أثن
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اليت تقدمها املعلمة جيًدا ويتصرف التالميذ سيئا؛ و( عدم فهم التلميذ للقيم األخالقية حبيث ال يستطيع 
يف  األصدقاء  أتثري  ز(  العربية؛  اللغة  تعليم  عملية  أثناء  املعلمة  تغرسها  اليت  األخالقية  القيم  فهم   غالبيتهم 

التعليم  عملية  أثناء  سيئا  التالميذ  غالبية  تتصرف  التالميذ،  بعض  مع  املقابالت  نتائج  على  بناًء  الصف. 
إزعاج  مثل  الكسولني،  األصدقاء  إىل  جيمع  عندما  املقعد.  يف  أقراهنم  وخاصة  أصدقائهم،  اتبعون  ألهنم 

ء على أصدقاء آخرين، لذلك األصدقاء اآلخرين، مصلصلة يف التعليم، وحب الغش، فعندئٍذ سيؤثر اإلجرا
تشكل  اليت  املدرسة  دخول  قبل  املعاملة  سوء  األخالقية؛ ح(  القيم  تطبيق  على  الصديق كبريا  أتثري  يؤثر 
ميكن  ال  لذلك  متساٍو  غري  الصف  يف  التالميذ  عدد  ط(  التالميذ؛  نفس  يف  ويلصق  التالميذ  شخصية 

يف  التالميذ  أن  يعرف  فعاال. كما  التالميذ  على  عددهم    اإلشراف  يبلغ  العادي  ويف   38الصف  تلميذا 
 تلميذا.   20تلميذا ويف الصف املمتاز   20الصف املتفوق 

واستناداً إىل نتائج املالحظات واملقابالت، تلخص الباحثة إىل أن العوامل اليت تدعم تطبيق القيم 
املعهد، وقراءة الدعاء مًعا   األخالقية يف عملية تعليم اللغة العربية هي: أ( أنشطة املدرسة وهي وجود برانمج 

صف،  يف كل  احملاضرة  وأنشطة  الدعاء،  قراءة  بعد  القرآن  وقراءة  املكتب،  من  بقيادة  الدراسة  بدء  قبل 
الفطرة،  زكاة  ومجع  األضحى،  عيد  يف  والذبح  التهجد،  وصالة  الضحى،  وصالة  مجاعة،  الظهر  وصالة 

حى، عيد مولد النيب، وإسراء معراج، ونزل القرآن(، واحتفال األعياد اإلسالمية )مثل عيد الفطر وعيد األض
وختم القرآن، وقراءة يس وسورة الكهف كل ليلة مجعة، ودراسة الكتاب األصفر، وبرانمج جملس التالميذ 

(OSIS) ،الصف تزيني  ومسابقة  احلياة،  يف  مهمة  أخرى  وأشياء  اإللزامية،  للصالة  اإلرشادات  ووجود   ،
واإل العربية  اللغة  الشبيب  ودورات  األمحر  الصليب  وأنشطة  )الرائد(،  الكشفية  واألنشطة  ،  (PMR)جنليزية، 

احلفل كل أسبوعني، والرًيضة، وبيئة مدرسية نظيفة وخضراء؛ ب( األسرة. تعقد املدرسة اجتماًعا مع آابء 
تقدمي التالميذ يف هناية كل مستوى من أجل تقسيم نتائج تعليم التالميذ ملستوى واحد وتطلب من اآلابء  

، حبيث ميكن استخدامها كمادة للتحسني للمستوى التايل؛ ج( وجود مسجد اقرتاحاهتم وانتقاداهتم للتعليم
املدرسة كمكان للقيام ابألنشطة الدينية؛ د( وجود إعداد التدريس؛ ه( وجود أهداف التعليم؛ و( وجود 

 املادة التعليمية؛ ز( وجود الطرق املتنوعة. 
والعوامل   ( nurture)عملية تطورها وتكوينها بعاملني، مها العوامل البيئية    تتأثر شخصية الفرد يف 

العوامل الداخلية املؤثرة على غرس القيم األخالقية هي الرتبية قبل  . (Wibowo, 2016)  (nature)الفطرية 
اللغة  لتعليم  واحلافز  الرغبة  اخنفاض  العربية  اللغة  تقدير  اخنفاض  يسبب  وحتفيزهم.  التالميذ  ورغبة  املدرسة 

التعليم واليهتمون   أثناء عملية  التالميذ  أنه حيدث العربية حبيث الينشطون  أفندي  يقول  التعليمية .  املواد 
واملعرفة  اإلسالم،  من  اخلوف  وموقف  والعربية،  اإلسالمية  أبشياء  النقص  عقدة  مثل:  أبسباب كثرية، 
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الرباغمايت  العملية  انحية  من  العربية  اللغة  فائدة  واخنفاض  العوامل (Muna, 2011)  احملدودة،  وتشمل   .
اخلارجية املؤثرة على غرس القيم األخالقية تنظيم التالميذ والبيئة وتطور التكنولوجي. اليساوي عدد التالميذ 

لقيم األخالقية فعاال يف الصف مع كثري التالميذ. من انحية أخرى، ال يوجد يف الصف حبيث اليتم تطبيق ا
التعاون اإلجرائي بني املدرسة واجملتمع واألسرة، حبيث زًيدة الصعوبة لتنفيذ الرتبية األخالقية، مثال حاولت 

. سيتم تنفيذ الرتبية (Wibowo, 2016)  املدرسة غرس القيم األخالقية ولكنها تتالشي يف اجملتمع واألسرة
خصية، يف ثقافة اجملتمع الشخصية، يف األخالقية بنجاح إذا كان للمعلمني شخصية، يف ثقافة املدرسة الش

 . (Wibowo & Gunawan, 2015) األمة الشخصية
 

 اخلامتة
التخطيط  وهي  مراحل،  ثالث  يف  العربية  اللغة  تعليم  عملية  يف  األخالقية  القيم  تطبيق  يتكامل 
والتنفيذ والتقييم. املدخل املستخدم يف غرس القيم األخالقية نوعان، ومها املدخل الفردي واملدخل اجلماعي 

القيم   النماذج، وهي منوذج غرس  أنواع من  ثالثة  يصنفان إىل  القيمة  و الذين  توضيح  تعليم منوذ و منوذج  ج 
والنصيحة واالهتمام   والتدريبالعمل. تشمل االسرتاتيجيات املستخدمة يف غرس الرتبية األخالقية األسوة  

مقارنة شخصية التالميذ ابملؤشرات والتهديدات والعقاب. يتم تقييم الرتبية األخالقية من خالل املالحظة و 
واألدب،  الدينية،  العربية:  اللغة  تعليم  عملية  يف  املطبقة  األخالقية  القيم  تشمل  املعلمة.  وضعتها  اليت 
والتسامح،  والدميقراطي،  واالبداع،  واجلهد،  والتعاون،  القراءة،  وحب  والشجاعة،  والصدق،  واملسؤولية، 

الحرتام، والدقة، واألخوة أوالتواصلي، وعناية ابلبيئة، والفضول، واحلازم ، واالنضباط، واملستقل، والقيادة، وا
تشمل حياة التالميذ تطبيق الرتبية األخالقية يف عملية تعليم اللغة العربية  وتقدير اإلجناز.  العوامل العائقة ل

دود، واخنفاض رغبة خارج املدرسة، وتقدم العلوم والتكنولوجيا، والتشاؤم من عناصر املدرسة، والوقت احمل
ا األقران يف  وأتثري  األخالقية،  للقيم  التالميذ  فهم  وعدم  املدرسةالتالميذ،  دخول  قبل  واالرتباط  ، لصف، 

برامج أنشطة   هي  هاالعوامل الداعمة لدمج الرتبية األخالقية فيو وعدد التالميذ غري متساوي يف كل صف.  
 دريس وأهداف التعليم واملادة التعليمية والطرق املتنوعة. املدرسة واألسرة ومسجد املدرسة ووجود إعداد الت
ية ليس تعليم املادة العربية فقط، بل تعليم تعليم اللغة العرب  واستناداً إىل استنتاجات هذه الدراسة،

مساعدة املعلمني لتطبيق القيم األخالقية يف هلذه الدراسة ميكن و  القيم األخالقية اليت ميكن أن يوجدها فيه.
ية تعليم اللغة العربية ابستخدام الطرق واالسرتاتيجيات واملداخل املتنوعة وحتديد املؤشرات لتقييم هذه عمل
نشطالقيم التالميذ  جعل  للمعلمني  ميكن  حبيث  العربيةو   ني،  اللغة  لتعليم  مدير و   .متحمسني  على  جيب 

حىت يزيل التشاؤم   هالمني يف غرساملدرسة أن يدعم املعلمني يف غرس القيم األخالقية ويعطي سهولة إىل املع
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يتملك  املواد حىت  القيم األخالقية األخرى يف كل  تطبق  العربية أن  اللغة  يف نفسهم. وينبغي على معلمة 
وترجو  املالئم.  التعليم  وجتعل  والوطنية،  ابجملتمع  املتعلقة  القيم  واجليدة، خاصة  املتنوعة  األخالقية  التالميذ 

اآلخ الباحثني  إىل  ابلرتبية الباحثة  املتعلق  املوضوع  نفس  يف  مازال  بل  املختلف  البحث  يعملوا  أن  رين 
األخالقية حىت يستطيع تطبيق القيم األخالقية كامال اليت تناسب بغرض غرس القيم األخالقية املتكاملة يف 

يف   تعليم اللغة العربية. تركز هذه الدراسة على شخصية األطفال يف مدرسة واحدة حبيث يكون هلا حدود
تعميم نتائج البحث. تقرتح هذه الدراسة نفس الدراسة يف املدارس من خالل إجراء املقارنة، حبيث تكون 

 املعلومات اليت ت احلصول عليها أكثر تنوًعا وتعميًما أوسع. 
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