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الباحثة يف ابب السابق عن تعليم اللغة   بناء على حاصل التحليل الذي قدمت
 مراتبورا فاستخلص الباحثة:  مبعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايالعربية يف 

 هداية هللا اتمن هدااي   اإلسالميعهد يف الفصل ابملم اللغة العربية يختطيط تعل  -1

هداية هللا    اإلسالميعهد  يف الفصل ابملم اللغة العربية  يلتعل اعند التخطيط  
مل يضع املعلمون خطة درس  ،  د  اعم القو يوتعل   2013منهج    ميتعل اتمن هدااي  

مكتوبة لكل اجتماع ، أو مل جيعلوها حمددة ، لكن املعلمني وضعوا خطة عامة  
 .فقط

 هداية هللا اتمن هدااي   اإلسالميعهد يف الفصل ابملم اللغة العربية يتعل  تنفيذ -2

تعل يف تنفيذ  ،  ي  الطريقة  حيث  من  العربية  اللغة  تعديل م  للمدرس  ميكن 
 2013منهج    م يتعل   ابستخدام  الطريقة اليت يتم تدريسها ابستخدام املواد املوجودة

عهد ابمليف  لكن الوسائط املستخدمة عندما يقوم املعلم ابلتدريس    د،اعم القو يأو تعل 
 . اية ، فقط ابستخدام السبورة والصوربسيطة للغ  هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالمي

 

 



 هداية هللا اتمن هدااي   اإلسالميعهد يف الفصل ابملم اللغة العربية يتعل مي و تق -3

العربية  يتعل مي  و تق اللغة  هناك    .هداية هللا اتمن هدااي  اإلسالميعهد  ابملم 
ة مي أبسئلة وأجوبو ، يتم إجراء التق  2013م ابستخدام منهج  يأنواع خمتلفة. للتعل 

وأسئلة تدريبية واختبارات يومية واختبارات نصف الفصل وامتحاانت هناية الفصل  
 ر. ية ومجع الدفاتهمع االختبارات الشف داعالقو م يمي تعل و الدراسي ، كما يتم تق

 اللغة العربية عرب اإلنرتنت تعليم -4

  ألن   مل يتم وجهاً لوجه  عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايمليف االتعلم   
أما ابلنسبة    ،نزل ابستخدام نظام عرب اإلنرتنتولكن مت يف امل  . ريوس كوروانب  عصر
 . WhatsAppم اللغة العربية بنظام إلكرتوين يتم تنفيذه ابستخدام تطبيق يلتعل 

 عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايملاب املسكن تعليم اللغة العربية يف -5

  اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي   عهدملاب  املسكن  يفم اللغة العربية  ييتم تعل 
الطريقة املستخدمة يف اما    ، يثحماورة احلدمية وكتاب  و ليالً ابستخدام كتاب اجلر 

، تطبق بيئة    املسكنيف    الرتمجة وطريقة احلوار.د  اعقو تعلم اللغة العربية هي طريقة  
 عقاب. تحدث العربية ، فستتم يإذا كن ال  أيضا,  اللغة العربية

 

 

 

 



 لبحث توصيات ا  -ب
،  هدااي عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن  ملابتحسني تنفيذ تعلم اللغة العربية يف  ل

تقرتح الباحثة بعض االقرتاحات اليت ميكن استخدامها كمدخالت واعتبارات جلميع  
 . مبعهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايأفراد عائلة مدرسة 

يسهل عملية  ل، وهذا    مي التعل ط  يطختجيب على املعلمني وضع  ،  عند التدريس -1
 م.يالتعل 

كاملة حبيث تزيد الراحة يف عملية التدريس  جيب أن ينتبه املعلمون ويوفرون مرافق   -2
 والتعلم 

هم يف تعلم اللغة العربية  وسيلتم أو  طريقتهجيب على املعلمون اللغة العربية حتسني   -3
 حىت يتمكن الطالب من فهم تعلم اللغة العربية بسهولة ويسر

 
 


