
 

111 
 

 الباب الخامس

 مناقشة البحث

أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية بمعهد العصر إجراء قشة البحث في منا (1

 دار الحكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر دار احلكمة إجراء يف 

باستخدام أسبوع تاونج ساري تولونج أجونج  هناك حطوات التعليم اللغة العربية 

اللغة بدأ بعد الصالة اجلمعة. اعلن من قسم اإلعالم أمام مجيع الطالب بدخول 

أسبوع اللغة العربية حىت أسبوعني املستقبال. و بعد ذالك وجب على مجيع 

الطالب أن يستعمل اللغة العربية يف اي وقت و مكان كانت. و يبدأ أنشطة 

املطعام استعمال اللغة العريب.و األنشطة  يومية يف الفصل و املسكان و احلمام و

يومية كالقاء املفردات. و اما األنشطة اسبوعية كاحملاضرة يف  يوم السبت ليال و 

الثلثاء ليال و اخلميس ليال. و أيضا هناك احملادثة العامة يف يوم اجلمعة. مث هناك  

 كل سنة مسابقة جمادلة العربية و متثيل مسرحي بني املساكن و تغىن

و يف املعهد األقصى إن حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع 

اللغة أوال أسبوع اللغة هنا أسبوعني عربية و أسبوعني االجنليزية بدأ باعالن بأن 
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دخول اىل أسبوع العربية بعد الصالة املغرب. و بعد ذالك وجب على مجيع 

كانت. و يبدأ أنشطة   الطالب أن يتحدث باللغة العربية يف اي وقت و مكان

يومية يف الفصل و املسكان و احلمام و املطعام باستخدام اللغة العربية. و يف 

تعليم اللغة العربية هناك أنشطة كاحملادثة ملهارة كالم، و اإلنشاء ملهارة كتابة و 

 احملاضرة ملهارة استماء

استخدام الطريقة لتعليم اللغة العربية بو  االسرتاجتيةو هذه مجيعا وفقا 

أسبوع اللغة مبعهد العصرى يعىن أسبوع اللغة هو اسرتاتيجية تستخدم كجدول 

زمين قياسي للتحدث أو التحدث باللغة اإلجنليزية أو العربية. يتم تغيري جدول 

اللغة كل أسبوعني أو أسبوعني كاملني من اللغة اإلجنليزية أو التواصل باستخدام 

ني حيث يتحدث الطالب أو يتحدثون باللغة اللغة العربية واألسبوعني التالي

اإلجنليزية. مت اإلعالن عن التغيري يف جدول اللغة من قبل قسم املعلومات أو 

قسم اإلعالن بعد صالة املغرب بالتجمع يف جامع جامع جونتور ، لذلك مل 

 يكن هناك دليل أو سبب للسانتريي أنه ال يعرف ما يتحدث يف أي وقت.

العربية عندما أسبوع اللغة العربية مبعهد دار احلكمة  طريقة تعليم اللغة

هناك كثري من طروق احدى مها طريقة املباشرة. طريقة املباشرة هي طريقة يعين 



111 
 

 

عندما تعليم اللغة العربية مباشرة باللغة العربية بدون اللغة االندونيسية مث األخرى 

 الىت تستخدم هناك يعىن الطريقة اإلنتقائية.

األقصى طروق يف تعليم اللغة العربية هناك كثري.  كمثل  و يف معهد

طريقة املباشرة.طريقة املباشرة يعين عندما تعليم اللغة العربية مباشرة باللغة العربية 

بدون اللغة االندونيسية. و هذه طريقة أحسن لسناء بيئة اللغوية يف املعهد. مثال 

ندونسية بل بالوسائل أو مرادف عندما القاء املفردات ممنوع أنيرتجم باللغة اال

لفهم عن املعىن و هنا يعىن الطريقة االتصالية. بطريقة االتصالية يفكر الطالب 

باجلد و تطوير اللغة العربية كثري الذي تناول الطالب. كمثل عند احملدثة الطالب 

 يستطيع أن يتكلم كما يف احلياة اليومية يف العرب.

األسس للطرقة ناجحة يف تعليم اللغة العربية يعىن وهذا وفقا مع االساس للطريقة 

 الناجحة:

أن تكون موافقة لطبائع التالميذ و مراحل النمو العقلي و الظروف االجتماعية و  .أ

 االقتصادية و األسرية اليت يعيش فيها لتالميذ.

أن ترعي بعض القواعد العامة فيتخذ منها املدرس مرشدا و هادي له يف معاجلة   .ب

 لدروس و تقريبها من العقول مثل:ا

 . التدرج من السهل إىل الصعب1
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 . التدرج من البسيط إىل املركب2

 . التدرج من الواضح احملدد إىل املبهم3

 . التدرج من احملسوس إىل املعقول4

مناقشة البحث في المشكالت و حلها في استخدام أسبوع اللغة في تعليم   (2

دار الحكمة تاونج ساري تولونج أجونج و معهد اللغة العربية بمعهد العصر 

 األقصى سيلوبورا بالتار

كثري مشكالت عند القسم اللغة هي  املشكالت يف معهد دار احلكمة 

من االساتيذ يتكلم العربية عندما أمام الطالب فقد و يف اخلارج أو يف احلجرة 

اتيذ الذى عندما ليس هناك الطالب يتحدثون باللغة االندونيسية. ناقص األس

حيرس الطالب يف املسكان. و حلها هلذه املشكالت كل املشورة هناك حيرك من 

املدير املعد لتحسن اللغة العربية و تدريب اللغوية من العامل يف اللغة العربية  و 

  قسم اللغة سدور مرارا ملرقبة اللغة الطالب.

صعوبة  و ملدبر كثري من الطالب ال يهتام عن املادة.و سعر الطالب 

عندما سناء اجلملة املفيدة بقواعد النحوية و الصرفية. وحللها يأمر املدبر اىل 
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الطالب أن يتكلم بقواعد الصحيحة و هناك املناقشة بني املدبر و الطالب 

 ليصحخ بعض احملادثة و يتعلم الكتاب حنو و الصرف باجلماعة قبل نوم

ماسة يف تعلم اللغة أوال  احلعند مدير واملشكالت يف معهد األقصى  

العربية ناقص. أكثر الطالب حيبون اللغة الجنليزية. مث ثانيا يف املعهد األقصى 

للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار ليس هناك املكتبة الكبري و لذا لقراؤة 

الكتاب ناقص.ثالثا أن بعض الطالب ال يتكلم العربية عندما ليس هناك قسم 

 هناك قسم اللغة الذي يرقب الطالب يف اسبوع اللغةاللغة. و حللها 

و عند قسم اللغة هي ناقص املشريف الذى  يراقب الطالب يف 

املسكان. بعض األساتيذ حيرس الطالب عند يف الفصل فقد وبعض الطالب 

يتحدثون باللغة غري رمسية. و حلل هذه املشكالت من قسم اللغة دور و حراس 

 ة عن بيئة اللغويةمرار اىل املسكان ملراقب

و عند الطالب . عندما يف أسبوع العربية كثري من الطالب ال يفهم 

قواعد الصحيحة. بل هم املهم يتكلم بالعربية اما أخطع. حللها بعض الطالب 

 حيمل الكتيب ايل اي مكان كانت لسهولة حفظ.

ان املشكالت يف معهد العصرى يتعلق بالقواعد. كثري من الطالب 

عصرى يتكلم بغري قواعد النحوية و الصرفية. فلذا لك ميكن بالدورة أو مبعهدر ال
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مراجعة بالدروس اللغوية  يستطيع أن ترقية املهارات اللغوية و لناقص من املشرف 

ميكن مبراقبة من قسم اللغة يستطيع أن حيرس الطالب يف البيئة اللغوية خاصة يف 

 أسبوع اللغة.


