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:النتائجاستخالص

سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج املدرسة املتو يفالعربيةاللغةتعلمعمليةتتكون. ١

:وهي،عملياتعدةمن

املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى قي العربية م اللغة العربية يتعلتتكون عملية . أ

جوانب نظام الصوت ، بنية اجلملة ، : تولونج أجونج من عدة جوانب ، وهي

.املفردات ، الطالقة ، فهم الطالب

سطة دار احلكمة تاوانج سارى املدرسة املتو قي م اللغة العربية يف العربية يطريقة تعل.ب

تولونج أجونج هي طريقة حماضرة وطريقة مباشرة

سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج يف املدرسة املتو م اللغة العربية يتقييم تعل. ج

.باستخدام كتايب وشفوي

سطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج يف املدرسة املتو املواد التعليمية باللغة العربية . د

.عصرى دار السالم كنتوتورمعهد التأيت من أجونج 



سطة دار احلكمة تاوانج سارى يف املدرسة املتو تالميذ مهارات العابياستيف اللغويةدور بيئة . ٢

:هو كما يليتولونج أجونج

يف بيئة رمسية ، يتم إعطاء الطالب مهمة ممارسة احلوار باللغة العربية ويتم تشجيع . أ

املتعلقة باحلياة اليومية واملفردات املتعلقة بالبيئة الطالب على حفظ كل من املفردات 

.املدرسية واملنزلية

بينما يف البيئات غري الرمسية ، هناك بيئات تتطلب التحدث باللغة العربية ، والتواصل . ب

باستخدام اللغة العربية وجيب أن يكون هناك تدريب على االنضباط يف التواصل 

نشطة الداعمة ملهارات اللغة العربية مثل أنشطة الكالم باستخدام اللغة العربية ، واأل

باستخدام اللغة العربية ، صباح اليوم ، التواجد عند إعطاء املفردات من ثالثة إىل 

الطلة منظمةمخسة مفردات كل يوم ، يوجد برنامج لدورة النادي العريب ، وبرنامج

.وهناك جملة حائط عربيةيركز على حفظ املفردات العربية ، ) OPPM(ى معهد العصر 

اإلشراف من خالل التعاون مع مجيع األطراف سواء من نطاق املدرسة أو من بيئة . ج

.للمساعدة يف اإلشراف على االنضباط باللغة العربيةمعهد

تطبيق االنضباط من خالل أنواع خمتلفة من القواعد والعقوبات للطالب الذين خيالفون . د

يتم وضع قواعد . النضباط باللغة العربية لدى الطالبيهدف إىل غرس ا. القواعد

االنضباط بعناية وحكمة حبيث يعزز الوعي والرغبة يف االنصياع جلميع القواعد اليت مت 

.جيب أن تكون العقوبات املنصوص عليها علمية وأال حتتوي على عنف. وضعها



احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونجسطة دار املدرسة املتو يف لغويةاليئةدعم وتثبيط أنشطة ب. ٣

العوامل الداعمة. أ

وجود بيئة رمسية. ١

وجود بيئة غري رمسية. ٢

العوامل تثبيط. ب

قلة الوعي لدى نسبة صغرية من الطالب للتعود على التحدث باللغة . ١

العربية

خياف الطالب من أن خيطئوا يف احلديث. ٢

طرق تدريس املعلم. ٣

اقتراحات.ب

كالممهارات الاستعاباستناًدا إىل االستنتاجات اليت ذكرت أن دور بيئة اللغة يف 

، التالميذكالممهارات الاستعاب، حيث توجد بيئة رمسية وغري رمسية تلعب دورًا يف التالميذ

:مدخالت واقرتاحات على النحو التايلالباحثوبالتايل يقدم 

.تاوانج سارىللمدرسة املتواسطة دار احلكمة . ١

.من املتوقع أن يعزز حب اللغات ، حيث يتم وضع اللغة كلغة حقيقية يف احلياة. أ



احرص دائًما على التعود على التحدث باللغة العربية أثناء تواجدك يف بيئة املدرسة . ب

.الداخلية لتهيئة جو اللغة العربية وفًقا ملمر املدرسة الداخلية ليكون متناسًقا ومتوازنًا

.ملدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارىالطالب . ٢

يُطلب من الطالب دائًما احلفاظ على القيم العاملية للسكن يف خضم بيئة اجتماعية . أ

باستخدام اللغة العربية عند اجتماعهم مع األصدقاء واملعلمني الزمالء خارج وداخل 

.مدرسة دارين حكمة مودرين اإلسالمية الداخلية نفسها

اعنت متاًما بتصميمه ومحاسه من خالل التحدث بالعربية عندما تكون يف خضم . ب

إلنشاء فصل لغة ذي قيمة إسالمية أمام )KBM(عملية أنشطة التعليم والتعلم 

.الفصول األخرى

.اللغة العربيةملعلم. ٣

والتعبئة إليصال جيب أن يعتاد املعلمون دائًما على التحدث باللغة العربية عند الدخول . أ

.باستخدام اللغة العربية)KBM(مجيع أنشطة التعليم والتعلم

جيب على املعلمني دائًما زيادة عناصر بيئة اللغة من خالل إصدارات وأنواع خمتلفة ، مما . ب

جيعل الطالب الذين يتعلمون اهتماًما متزايًدا مبصارعة العامل العريب ليكونوا مستيقظني يف 

.دار احلكمة تاوانج سارىلعصرى معهد ابيئة 


