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 الباب اخلامس

 امتةاخل

 واإلقرتاحات, اخلالصة: هذا القسم يشمل على اخلامتة الىت تتكون من 

 اخلالصة .أ

عملية استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية يف  .1

الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج 

املعلم صوته مث أكرر بدون أواًل، يسجل  .م 9102/9191للعام الدراسي 

مث استمع إىل الطالب حىت يعلموا أن الفادز الواضحة مكتوبة . معىن

. بشكل شائع ولكن عندما يتم املتكلم هبا، يبدو أهنم مرتبكون من الكتابة

بعد نستمعنا إىل اللغة السمعية الشفهية، مسعنا املفردات، طلبنا منهم 

جيب تدريبها حىت يتمكنوا من . لذلك هو نوع من التدريبات. تقليدها

، نسأل الطالب منفردين مع الطالب عما إذا كان ما يتم مث للتقييم. ذلك

إما اللغة األم أو اللغة غري . به الناطقني هبايتكلم مساعه متوافًقا مع ما 

 .األصلية
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مشكالت وحتليلها يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات  .2

يف الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت  اللغة العربية

مرتبط  ة الشفهيةالسمعي .م 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي 

، نتوىل لك عندما يتم مساع اللغة السمعيةلذ. كالم  ماع ومهارةمبهارة است

لذلك حتما جيب على . هارة كالم ومهارة استماعوهي م. فورًا دور األقوى

إذا كان . ث غري األصليم إعداد الصوت من كل من اللغة األم واملتحداملعل

. ، جيب أن يكون مقارنة ناضجة بني الدول اإلندونيسية والعربيةذلك ممكنا

لتجنب سوء  فصححقدر اإلمكان حنن نعطي . أوالعامية ال تعطي يانغ 

ذه عادة ما تكون العقبات هي أنه إذا مت تنفي. العربيةاللفظ الفهم بني 

. اص الذين يشعرون باالرتباك، فال يزال هناك الكثري من األشخفعلبال

، فهذا لى املدرس أن يثبته يف التدريبات، إذا كان علذلك، على سبيل املثال

من إذا كانت القيود املفروضة على الطالب يف فصل واحد . جيد بالفعل

خلية مدرسة دا، وبعضهم من معهد إسالمية بعضهم من. خلفيات خمتلفة

ابتدائية اإل مدرسة، وبعضهم من مدرسة ابتدائية، وبعضهم من غري إسالمية

على  ة، وهناك حىت أولئك الذين ال يتلقون التعليم اإلسالمياإلسالمية

النقطة املهمة هي أننا نتعلم التعامل مع الطالب من خلفيات . اإلطالق
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دراسة  ٪ 01ط ، هنا يف املتوسلكن احلمد هلل. لة حالة شيفامعاد. خمتلفة

 .مجيع املدارس

 اإلقرتاحة .ب

 اإلقرتاحة

 للباحثة .1

 .كتب كمرجع للباحثني من قسم اللغة العربية يف املستقبلينبغي أن يزيد  

 للمدرس .2

ينبغي على املدرسة أن تستخدم طريقة السمعية الشفهية الستيعاب 

ارسوا حىت إتقان املفردات يف نفوس الطالب ويطلب منهم أن مي مفردات

حلفظ املفردات يف ترمجة اجلملة أو الفقرة من اللغة العربية إىل اللغة 

 .اإلندونيسية ومن اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية

 


