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 الباب السادس

 الخاتمة

 الخالصة (أ
أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر دار احلكمة تاونج إجراء يف  .1

ساري تولونج أجونج  هناك حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع اللغة 
بدأ بعد الصالة اجلمعة. اعلن من قسم اإلعالم أمام مجيع الطالب بدخول 

بعد ذالك وجب على مجيع  أسبوع اللغة العربية حىت أسبوعني املستقبال. و
الطالب أن يستعمل اللغة العربية يف اي وقت و مكان كانت. و يف معهد 
األقصى إن حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع اللغة أوال أسبوع اللغة 
هنا أسبوعني عربية و أسبوعني االجنليزية بدأ باعالن بأن دخول اىل أسبوع 

 ب.العربية بعد الصالة املغر 
طريقة تعليم اللغة العربية عندما أسبوع اللغة العربية مبعهد دار احلكمة هناك   

كثري من طروق احدى مها طريقة املباشرة. طريقة املباشرة هي طريقة يعين عندما 
تعليم اللغة العربية مباشرة باللغة العربية بدون اللغة االندونيسية مث األخرى الىت 

و يف معهد األقصى طريقة املباشرة و  اإلنتقائيةتستخدم هناك يعىن الطريقة 
 الطريقة االتصلية.
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 يف معهد دار احلكمة: و حلها املشكالت .2
 عند قسم اللغة (أ

كثري من االساتيذ يتكلم العربية عندما أمام الطالب فقد و يف هي   
اخلارج أو يف احلجرة عندما ليس هناك الطالب يتحدثون باللغة االندونيسية. 

اقص األساتيذ الذى حيرس الطالب يف املسكان. و حلها هلذه املشكالت ن
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.
 عند املدبر (ب

ة.و سعر الطالب صعوبة عندما كثري من الطالب ال يهتام عن املاد

سناء اجلملة املفيدة بقواعد النحوية و الصرفية. وحللها يأمر املدبر اىل 

الطالب أن يتكلم بقواعد الصحيحة و هناك املناقشة بني املدبر و الطالب 

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

 األقصىملشكالت و حلها يف املعهد ا  .3
 عند مدير املعهد (أ

أوال  احلماسة يف تعلم اللغة العربية ناقص. أكثر الطالب عند مدير 

حيبون اللغة الجنليزية. مث ثانيا يف املعهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة 

سيلوبورا بالتار ليس هناك املكتبة الكبري و لذا لقراؤة الكتاب ناقص.ثالثا أن 
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لم العربية عندما ليس هناك قسم اللغة. و حللها هناك بعض الطالب ال يتك

 قسم اللغة الذي يرقب الطالب يف اسبوع اللغة

 عند قسم اللغة.  (ب

عند قسم اللغة هي ناقص املشريف الذى  يراقب الطالب يف   

املسكان. بعض األساتيذ حيرس الطالب عند يف الفصل فقد وبعض 

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

 دور و حراس مرار اىل املسكان ملراقبة عن بيئة اللغوية.

 ج( عند الطالب.  

كثري من الطالب مبعهدر العصرى يتكلم بغري قواعد النحوية و 

الصرفية. فلذا لك ميكن بالدورة أو مراجعة بالدروس اللغوية  يستطيع أن 

ن املشرف ميكن مبراقبة من قسم اللغة ترقية املهارات اللغوية و لناقص م

 يستطيع أن حيرس الطالب يف البيئة اللغوية خاصة يف أسبوع اللغة.
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 االقتراحات .ب

 للمدرسة .1

ينبغي أن يكون هناك التعاون بني مدير و املدرس و الطالب كي جتري يف تعليم 

 اللغة العربية جيدا. 

 للمدرسني .2

املشكالت و أن يشجع طالهم إىل تعلم اللغة يكون املدرس صابرا يف مواجهة 

العربية خاصة بيئة اللغوية ألن بيئة اللغوية الكثرية تساعدهم كثريا يف تعلم اللغة 

 العربية و خاصة يف الكالم 

 للطالب .3

 جيب على الطالب أن يكون هلم جهد و ال كسل يف تعلم اللغة العربية

 للباحث القادم .4

 تخدام نتائج هذا البحث كاسهام يكون مراجع له.ينبغي للباحث القادم اس

 

 

 


