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سالباب الساد  

 اإلختتام

. الخالصة 1  

يتكون هذا الباب األخير من : نتيجة البحث واإلقتراح , وسيأتي تفصيليهما فيما 

 يالي:

 أ. نتيجة البحث 

مما سبق بيانها في األبواب السابقة وبالنظر إلى اللوحات المتقدمة فقدم 

 نتائجها : الباحث

بطريقة  دورينان ترنجليك األنوارالمدرسة العالية في كانت عملية التعليم  .1

active learning  ، ان التعليمية هي العاملة الولى والشرائط االولى في

 نجاح الطالب. و اهداف تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة، هي :

 لصناعة الطالب فاهمين باإلعراب فى اللغة العربية. .أ

 بية.لترقية قدرة الطالب في اإلستماع الكالم اللغة العر  .ب
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لترقية قدرة الطالب في استخدام اللغة العربية خصوصا فى  .ت

 الكالم اليومي.

 لترقية قدرة الطالب في فهم القراءة والكتابة ما الذي قيل. .ث

يستخدم الطرق او المناهج المتنوعة، هي الطريقة القياسية وهي   

الطريقة تبحث عن القواعد اللغوية أوال ثم ألقى المدرس األمثلة والنماذج 

المتنوعة، وهي عكس الطريقة اإلستقرائية وهي أن يبدأ المعلم بذكر 

األمثلة ثم يستخلص منها القاعدة. واستخدم أيضا طريقة المحاضرة 

 التمرينات. وطريقة 

أن مواد درس لغة العربية في المدرسة "العالية األنوار هي   

تيجان  بكتب و التوحيد بكتب رياض الصالحين وبلوغ المرام،  حديث

 بكتب و القران و الصرف قواعد اإلعالل، بكتب و إعالل الدراري،

وقواعد  بكتب قواعدي وجرومية و النحو قواعدي و تصريف اإلستالح،

وتيسر  تعليم المتعلم بكتبأخالق  و وعمرطي والفية ابن مالك، االعراب

 سلم التوفيق.بكتب فتح القريب و فقه  و الخالق،
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في تعليم اللغة العربية في المدرسة العالية األنوار  خصائصالو   

 : هي معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليكلل" تابع

و المحادثة  تعليم المفردات فيالمحورة هي اسم البرنمج   

برنمج المحورة كل الطالب يؤمر  ،لتطبيق التكلم مع اصدقاء باللغة العربية

بحفظها أكثر ما يمكن على اقل خمسة وبعد حفظها ما يحفظون عن 

المفردات يطبقونها مباشرة في تركيب الكلمات لسانا او كتابة، هذا 

 البرنمج يكون كل اليوم في المدرسة.

ربية هي جمع كتب عصرية والقديمة في تجمع التعليم اللغة ال  

التراث و العصرية في تعليم اللغة العربية و علوم الدينية باستحدام كتب 

التراث ككتاب فتح القريب )الفقه( والعمريطي )نحو( وتيجان الدراري 

)توحد( حتي الفية ابن مالك )نحو( ومن كتب العصرية هي العربية 

نحو و صرف( و محورة الحديثة للناشئين )تعلم العربي(،قواعدي )

نهج الدراسي في المدرسة )محدثة(، هذه الحالة تسبب اختالف الم

 والمعهد.
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ل في اصتاإليدة التي تستخدم العربية في المدرسة الوح  

من قبل بدون ممارسة،  ال يمكن أن يتقن اللغة شخص ، ترينجاليك

ت أعاله، فإن سياسة المدرسة عليا هي توجب دامتابعة من حفظ المفر 

باللغة العربية دون استثناء، إما مع أصدقائهم أو مع  لتكلمجميع الطالب 

 أساتيذهم، في الصف أو خارج الفصل الدراسي كل يوم.

متخرج العالمي، المقصود هنا يكونوا المتخرج حتى يكون و   

ت المشهورة كالجامعة الطالب الى البالد الخارج ويواصلون الى الجامعا

الحكومية االسالمية في المدن المختلفة كالماالنج وجوكجاكرتا والبالد 

 الخارج كالتركيا والمصري.

 

. اإلقتراحات  2  

  الباحث بعد االطالع على عرض الحقائق في الباب الرابع ونتائج البحث أوضح

 وهي : اإلقتراحات
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بالمدرسة العالية األنوار دورينان على مدير بكلية المعلمات اإلسالمية  .1

الب طأن يعقد اإلختبار الخاص في اللغة  تريعكاليك للتربية اإلسالمية

 اإلسالمية, وأن يكون هناك التمرين الكثير واالصالح. بالمدرسة

هم دائما على أهمية اللغة العربية البأن يعرفوا ط ساتيذعلى المدرسين واأل .2

 وفوائدها.

سة العالية األنوار دورينان بالمدر  االبطعموما الب طعلى جميع  .3

 .ممستوى لغته خصوصا أن يتعلم وأن يرقي اليك للتربية اإلسالميةترنج

 يبحثوا هذا الموضوع أدق مما كتب الباحث على الباحثين القادمين أن .4

 اآلن.

 نسأل الله أن يبارك فينا وأن يوافقنا في جميع أمورنا.آمين.....
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