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 الباب اخلامس
 والتوصيات الدراسة نتائج ملخص 

 
 الدراسة  نتائج ملخص  -أ

 فهو كما يلي:روضة الطالبني تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي  -1
اللغة العربية، والنحو، والصرف، واخلط العريب،    -أوال   تتكون من مخس املواد: 

املعهد    .واملطالعة يف  العربية  اللغة  تعليم  مواد  تنظيم  فإن  ذلك  إىل  إضافة 
 روضة الطالبني فنظرية الفروع. 

روضة   -اثنيا   السلفي  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدمة  الطريقة 
التوليفية املتكونة من طريقة القواعد والرتمجة وطريقة  الطالبني فهي الطريقة 

وأما الوسائل   وطريقة السؤال واجلواب يف املعهد. القراءة والطريقة القياسية
في هي الوسائل احلسية  اليت استخدمها مدرسو اللغة العربية يف املعهد السل

تعليم  دون اللغوية. ومن انحية عملية التقومي، فاالختبار املستخدم لقياس 
ابللغة  والتحريري  الشفهي  االختبار  فهو  السلفي  املعهد  يف  العربية  اللغة 

اختبارا   التحريري  االختبار  هذا  ويكون  روضة  العربية.  املعهد  يف  مقاليا 
 الطالبني.

امل  -اثلثا   البيئة  عدة  أما  فتشتمل  السلفي  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  ؤثرة 
 املهارات اللغوايت وهي البيئة السمعية والبيئة القرائية والبيئة الكالمية. 

 تعليم اللغة العربية يف املعهد اخللفي رشيدية خالدية فهو كما يلي:  -2
لفي تتكون من إن مواد تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي واملعهد اخل  -أوال  

واإلمالء، والنحو،    عدة املواد، منها: اللغة العربية، واخلط العريب، واإلنشاء،
املعهد رشيدية  والرتمجة. هذا يف  واملطالعة، واحملفوظات  والصرف واحملادثة، 
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خالدية أو مايتمثله. إضافة إىل ذلك فإن تنظيم مواد تعليم اللغة العربية يف  
 بني نظرية الوحدة والفروع.  املعهد رشيدية خالدية جيمع

رشيدية    -اثنيا   اخللفي  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدمة  الطريقة 
خالدية فهي الطريقة التوليفية املتكونة من الطريقة السؤال واجلواب وطريقة 

والرتمجة. القواعد  وطريقة  االستقرائية  والطريقة  اليت وأما  القراءة  الوسائل 
اللغة العربية يف املعهد اخللفي هي الوسائل احلسية دون    استخدمها مدرسو

اللغة    اللغوية. تعليم  ومن انحية عملية التقومي، فاالختبار املستخدم لقياس 
العربية يف املعهد اخللفي رشيدية خالدية فهو االختبار الشفهي والتحريري  

يف  ضوعيا  ومو ابللغة العربية. ويكون هذا االختبار التحريري اختبارا مقاليا  
 . خالديةاملعهد رشيدية 

خالدية    -اثلثا رشيدية  اخللفي  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املؤثرة  البيئة  أما 
 فتشتمل املهارااتن اللغويتان وهي البيئة السمعية والبيئة القرائية. 

هي   -3 املعهدين  يف  العربية  اللغة  تعليم  بني  والفروق  اللغة  املساوات  تعليم  مواد  إن 
مواد يف املعهد روضة   5مواد يف املعهد رشيدية خالدية، و  10العربية تتكون من  

املعهد   بينما  والفروع،  الوحدة  نظرية  بني  اجلمع  على  تنظم  املواد  هذه  الطالبني. 
الطريقة املستخدمة يف  وأما   روع من البداية.روضة الطالبني فنهج على نظرية الف

تعليم اللغة العربية يف املعهدين هي الطريقة التوليفية ابستخدام الوسائل احلسية.  
اللغة العربية فهو االختبار  تعليم  ومن انحية التقومي، فاالختبار املستخدم لقياس 

والتحريري.   العربي  اجلاريةالبيئة  وأما  الشفهي  اللغة  تعليم  البيئة  يف  على  تشتمل  ة 
السمعية  البيئة  املعهد رشيدية خالدية، وتشتمل على  القرائية يف  والبيئة  السمعية 

 والبيئة الكالمية والبيئة القرائية يف املعهد روضة الطالبني.
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 التوصيات -ب
الباحثة وإسهاما يف حتسني عملية  إليه  النتائج اليت توصلت  انطالقا من 

اللغة   يف  تعليم  اهتمام  له  من  الباحثة كل  توصي  اإلسالمية،  املعاهد  يف  العربية 
 جمال التعليم: 

 لرئيس املعهد  -1
استنادا على نتائج هذا البحث، ينبغي لرئيس املعاهد اإلسالمية توفري 
الوسائل التعليمية والتسهيالت التعليمية الكافية يف تعليم اللغة العربية، وعقد 

مية املهتمة بتعليم اللغة العربية يف تصميم املنهج  التعاون مع املؤسسات التعلي
التعليمي وتطوير املواد الدراسية وتفعيل عملية التعليم وتكوبن البيئة اللغوية 

 اهلادفة إلجناح تعليم اللغة العربية يف تلك املعاهد.
 ملعلمي اللغة العربية -2

حتث  فلذلك  العربية،  اللغة  تعليم  عملية  يف  هام  دور  له  املعلم    إن 
اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية أن ينوع األساليب والطرق   الباحثة معلم 
الطلبة   محاسة  يزود  ذلك  ألن  التعليم،  عملية  أثناء  يف  يستخدمها  اليت 

 ويرغتهم يف تعلم اللغة العربية.  
 للطلبة -3

اللغة  تعلم  يف  وجيتهدوا  يتحمسوا  أن  املعهدين  طلبة  الباحثة  حتث 
ممار  طريق  عن  اللغوية  العربية  األنشطة  وقراءة   اليتسة  فيها  واملشاركة  تنفذ 

 الكتب العربية وفهمها وتطوير املهارات اللغوية األربعة. 
 للباحثني الالحقني  -4

يقصر هذا البحث يف وصف ظواهر تعليم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية السلفي 
، فيمكن للباحث الالحق تنفيذ البحث يف نوع اآلخر. اخللفيو   


